
  القارة ا�وربيَّة
  

  محمد شطب. د
  

  .كيلومتر مربع، وتأتي من حيث الحجم بعد القارة ا$سترالية 10.180.000ـ تبلغ مساحة القارة ا�وربيَّة 
  .نسمة 700.000.000يقارب ال فعدد سكانھا  أماـ 
  )كما ھو واضح في الجدول المرفق أدناه(دولة  46دول القارة  مجموعـ 

الجغرافيَّة لھذه القارة بشكل واضح، كما ھو الحال في القارة ا$فريقية مثFً، وبخاصة في ـ لم تحسم الحدود 
ھنا مع الحدود الغربيَّة لقارة آسيا، ويمكن القول بأن سلسلة جبال  ھاالجانب الشرقي لھا، حيث تتداخل حدود

، لھاوقاز تشكل الحدود الشرقيَّة ا�ورال با$ضافة إلى مياه بحر قزوين والبحر ا�سود الواقعة شمال جبال الق
من الشمال كل من البحر ا�بيض وبحر الشرق وبحر الشمال، أما من الغرب فتمتد حدودھا على  ھايحدو

  . تركيا والبحر المتوسطالبحر ا�سود و إمتداد المحيط ا�طلسي، ومن الجنوب
تابعة سياسيا وإقتصاديا وبالتالي حتى  ع من الجزر الواقعة خارج حدود القارة إ[ أنھا [ زالتيماھناك مج(

، حين بسطت العديد من السابقة ة ا$ستعماريَّةحقبجغرافياً لھذه أو تلك من الدول ا�وربيَّة وذلك إرتباطاً بال
  .)أدناهالمرفق كما ھو موضح في الجدول ( .الدول ا�وربية سيطرتھا على أجزاء مختلفة من العالم

إلى مجاميع لغويَّة متعددة ً، بدورھا شعوب كثيرة يتكلمون بلغات متعددة تنتمي  القارة ـ تنتشر على أراضي
وتبعاً لذلك فإن ا�بجدية الFتينيَّة ھي ا�كثر  ،من لغات القارة% 90بية ووتشكل مجموعة اللغات الھندواور

  .تليھا ا�بجدية السFفيَّة ثم ا�بجديَّة اليونانيَّةھا، إنتشاراً في بلدان
 سكان من أتباع الديانة المسيحيَّة بشقيھا الكاثوليكيَّة والبروتستانتينيَّة با$ضافة إلىالمن % 75من ـ أكثر 

نة اليھوديَّة فتقل نسبتھم عن من أتباع الديانة ا$سFميَّة، أما أتباع الديا% 8ما يقارب واjرثودكسيَّة، بعدھا 
  .سكانالمن مجموع % 17، وتتجاوز نسبة العلمانيّون 1%

، يتعلم فيھا على نطاق واسعمدارس تعليم المھن ـ إلزاميَّة التعليم متواجدة في معظم الدول ا�وربية، وتنتشر 
تبدأ زيارة المدارس المھنيَّة بعد ا$نتھاء من الصف  .المجا[تالطلبة أنواعاً مختلفة من المھن وفي كافة 

أعداد قليلة جداً من ا�ميين في ھذه البلدان، ويجري  توجد. العاشر أو حتى بعد ا$نتھاء من مرحلة ا$عداديَّة
وقد إنتشرت المعاھد والجامعات في دول أوربا . القضاء على ا�ميَّة من خFل إعداد البرامج الFزمة لذلك

تخصصت بعضھا بھذه أو تلك من العلوم، كما إنتشرت في عواصمھا  ،قرون ولھا تقاليد عريقةعدة منذ 
ا وروما ون والعمران واjداب والموسيقى وغيرھا، وجامعات باريس وموسكو وفينّ جامعات مختلفة للفن
  .وبرلين شواھد لذلك

ل شكل من أشكال ا�حزاب السياسية في التأريخ وبشكله العلني في أوروبا وبالتحديد في بريطانيا  ـ ظھر أوَّ
بالمقاعد البرلمانيَّة تFزماً مع  من أجل تنظيم وكسب المواطنين في عملية الصراع الجارية في حينھا للفوز

إتَّسع دور وأھميَّة ا�حزاب السياسية حتى إِنھا َوَضعت  1830، ومنذ عام 1695ا$نتخابات المعلن عنھا عام 
مھمة إستFم السلطة ھدفاً لھا، وفعF تمكنت ا�حزاب السياسية البرجوازيَّة في بريطانيا بالفوز في 

ة في التأريخ عن ھذا الطريق، بينما قاَمت ا�حزاب ا$نتخابات، وبالتالي من إست Fم السلطة السياسيَّة �ول مرَّ
أما عملية بناء ا�حزاب السياسيَّة بشكلھا . التي لم تحصل على ا�كثريَّة بدور المعارضة في البرلمان

ا�حزاب ا$شتراكيَّة المتعارف عليه في الوقت الحاضر وبأنواعھا السريَّة والعلنيَّة فيعود الفضل فيھا إلى 
، وفي نفس العام 1848التي بدأت تشكيFتھا ا�ولى في المانيا أعقاب ثورة آذار البرجوازيَّة الليبراليَّة عام 

نشر كل من كارل ماركس وفريدريش إنجلس البيان الشيوعي، الذي يعتبر بمثابة ا�ساس الذي بنيت عليه 
  .ة في بقية الدول ا�وربية والعالما�حزاب ا$شتراكيَّة ومن بعدھا الشيوعيَّ 

وتبعتھا أودت بحياة عشرات المFيين من البشر  1939و  1914 ـ خاضت أوروبا حربين عالميتين ساخنتين
  . القارة على مجمل التطوارات التي حققتھاسلباً  ذه الحروبھ نتائجإنعكست  ،حرب عالمية ثالثة باردة

منظمة ا�من وتصادية والسياسية والفكرية، منھا مجلس أوروبا، الكثير من المنظمات ا$ق أوروبا ـ في
 .دولة من دول القارة 27منظمة الوحدة ا�وربيَّة التي تضم والبرلمان ا�وربي، ووالعمل المشترك في أوربا، 

منظمة الناتو، التي تضم  مثل ا�وربية، القارة دو[ً خارج حدود اضم في عضويتھت ذه المنظماتھ بعض
  .دول أوربا با$ضافة إلى أمريكا وكندامعظم 



ـ في أوروبا تم تأسيس النقابات العماليَّة والمھنيَّة ومنظمات حقوق ا$نسان ومنظمات المجتمع المدني منذ 
  .عشرات بل مئات السنين و[ زالت تؤدي دورھا المميز في ھذه البلدان

دورا مميزاً في و[ زالوا يلعبون وسياسيين  نينـ لعب المفكرون ا�وروبيّون من فFسفة وعلماء وأدباء وفنا
  .تحريك عجلة الحضارة على المستوى العالمي

أراضي خصبة،  ھي�غراض زراعية، وبشكل مكثف من مساحة أوروبا يجري إستغFلھا % 50أكثر من  ـ
، البحيرات شرتبعا لذلك تكثر فيھا ا�نھر وتنتا�مطار وتساقط الثلوج بكميات غزيرة، و ھطول فيھاتكاثر ي

  .كما تنتشر الجبال في معظم أطرافھا
بإقتصاد متين مبني على قاعدة صناعية عريقة لھا تقاليدھا وإرثھا الذي يمتد إلى بدايات  ھاـ تتمتع معظم دول

وما تبع والعالم القرن السابع عشر حيث إند[ع الثورة الصناعيَّة في بريطانيا وإنتشارھا في بقية دول القارة 
دوراً مميزاً في ا$قتصاد العالمي من حيث ھا وتلعب دول .ن ثورات مثل التكنلوجيَّة والمعلوماتيَّةذلك م

دولة ا�ولى من دول ا$تحاد  25فأن الناتج السنوي من السلع والخدمات في ال  .ا$نتاج والتصديرالخدمات و
أكثر خدمي وإنتاجي يعمل فيھا  مليون مشروع 19مليارد يورو، وفيھا  10.000يتجاوز ال وحدھا  ا�وربي

               .مليون إنسان 120 من
وذلك إرتباطاً بسياسة التكامل * اليورو*العملة المشتركة  01.10.1999ومنذ   ھادولمعظم ـ إعتمدت 

 المعتمدة ضمن إطار الوحدة ا�وربيَّة، إ[ أنَّ مشكلة البطالة تبقى واحدة من أھم المعضFت التي تواجه الدول
  .من مجموع القوى العاملة% 10في بعض بلدانھا نسبة  تتجاوز، حيث ا�وربية

   .وفي مختلف الدول يتمتع بخدماته كافة المواطنيننظام متطور للضمان الصحي وا$جتماعي  فيھا ـ 
  .كما إنھا تتمتع بشبكة مواصFت وإتصا[ت واسعة ومتعددة ا�وجه وفي مستوى علمي في غاية التطورـ 

صت ھذه الدول على توفير ا�من والسFم والنظام لشعوبھا وقامت ببناء وتدريب وتأھيل ا�جھزة التي ـ حر
  . تقوم بإنجاز ھذه المھام

  

  )، عواصمھا، عدد سكانھا ومساحاتھاقائمة بأسماء دول القارة( 1جدول رقم 
  

  اِسم الدولة العلم  العاصمة  إحصاء عام/ عدد السكان     2كم /المساحة
 Belgien بلجيكا   بروكسل  )2008( 10.666.866  30.528
  Albanien  انياجمھورية ألب   تيرانا )2008( 3.170.048 28748
  Portugalجمھورية البرتغال  ليشبونة )2007(10.617.575  92.345
 Bosnien الھرسكوجمھورية البوسنا   سراييفو )2007( 4.550.000 51.129

und  Herzegowina 
 Tschechien  جمھورية الشيك  براغ 10.446.157 78.864

     Deutschland$تحادية ا جمھورية المانيا   برلين  )2008( 82.046.000  357.105
    Österreichجمھورية النمسا   فيينا  )2009( 8.353.243  83.871

  Griechenland  جمھورية اليونان   أثينا  )2007( 11.171.740  131.957
  Ukraine  جمھورية اوكرانيا   كييف  )2008( 45.994.287  603.700
  Irland  جمھورية ايرلندا   دوبلين  )2006( 4.239.848  70.182
  Estland  جمھورية إيستلندة   ينتال  )2007عام ( 1.342.000  45.227

  Island ا جمھورية إيسلند   ريكيافيك  )2009( 319.326  103.125
  Italien  جمھورية ايطاليا   روما  )2008( 60.054.511  301.338
  Bulgarien  جمھورية بلغاريا   صوفيا  )2008( 7.606.550  110.994
  Polen  جمھورية بولونيا   وارشو  )2008( 38.115.909  312.678
  لبيضاءا  جمھورية روسيا   مينسك  )2008( 10.000.000  207.600

Weißrussland (Belarus)   
  منھا  17.075.400

  2كم  3.952.550في أوربا 
  2كم 13.122.855وفي آسيا 

 142.400.000 )2008(  
  مليون 104منھا في أوربا  

  يونمل 38،4وفي آسيا 

  جمھورية روسيا الفيدرالية   موسكو
Russland  

   Rumänien ا جمھورية روماني   بوخارست  21.489.000  238.391
 San Marino  جمھورية سان مارينو  سان مارينو )2008( 31.006 60.57

 Slowakei  جمھورية سلوفاكيا  براتسFفا )2008( 5.455.407 49.035



 Slowenien جمھورية سلوفينيا  ليوبيانا  )2007( 2.019.614 20.273
 جمھورية سويسرا الكونـفدرالية   بيرن  )2008( 7.700.200  41.285

Schweiz  
  Serbienجمھورية صربيا    بلغراد  )2002( 7.498.000  77.474

   Finnland ا جمھورية فلند   ھيلسينكي  )2008عام ( 5.311.211  338.145
  Kroatien ا جمھورية كرواتي  زغرب )2008( 4.491.543 56.542
 Lettland  جمھورية [تفيا  ريجا   2.270.894 64.589

   Frankreich الجمھورية لفرنسية   باريس  65.073.482  674.843
   Litauen جمھورية ليتوانيا   فيلنوس  3.354.700  65.301

 Malta  جمھورية مالطا  فاليتا )2007(  410.290 316

  Mazedonien ا جمھورية مقدوني  سكوبي )2004(  2.063.122 25.333

 Moldavia جمھورية مولدافيا   كيشينيف  )2008( 3.300.000  33.843
 Montenegro  و ورية مونتينيكرجمھ  بودكوريكا )2003( 622.000 13812
   Ungarn ا جمھورية ھنغاري   بودابست  )2009(10.020.000   93.036

 Vatikan دولة الفاتيكان   روما  )2008( 932  0.44
  بما فيھا المنطقة المحايدة 9251
  التركي/ الشمال 3355
  اليوناني/ الجنوب 5348

1.058.300 )2006(  
  التركي/ الشمال 206000
  اليوناني/ الجنوب 710000

  Zypern  ص رقب   نيقوسيا

  Andorra ا مقاطعة أندور   أندورا  )2009( 83.888  468
 Belize  مقاطعة بليز  بيلموبان )2008( 301.270 22.966

  Luxemburg  مقاطعة لوكسمبورج   لوكسمبورج  )2009( 493.300  2586
 Liechtenstein  مقاطعة ليشتنشتاين   فادوز )2008( 35.446 160
 Monaco  مقاطعة موناكو  موناكو )2008(  32.796 1.97

  Spanien  مملكة إسبانيا   مدريد  )2009( 46.661.950  504.645
43.094 +  

يرة غرينFند جز  2مليون كم 2.2

  جزيرة فيرور 2كم 1.396

5.475.791 +  
  +جزيرة غرينFند   56.584
  جزيرة فيرور 48.354

   Dänemarkمملكة الدانمارك   كوبنھاغن

  Schweden  المملكة السويدية   كھولھمستو  )2008( 9.256.347  450.295
[ف آبا$ضافة إلى  244.820

أنظر (الجزر خارج البFد 
 )5و   4الجداول 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   لندن )2008( 60.587.000
 Vereinigtesوايرلندا الشمالية

Königreich  

  Norwegen  مملكة النرويج   أوسلو  )2009( 4.799.252  385.199
 Holland مملكة ھولندا   أمستردام  )2009( 16.493.156  41.528

 

)معلومات إضافية حول دول القارة(  :2 جدول رقم  
 

  اللغات المستخدمة 
  في البFد

تأريخ العظوية 
  في ا�مم المتحدة

  اِسم الدولة  عملةال  التحرر من السيطرة ا$ستعمارية

  بلجيكا  اليورو  ا$عFن عن تأسيس بلجيكا 04.10.1830 27.12.1945 الفلمنكية، الفرنسية، ا�لمانية
  جمھورية ألبانيا لك ا�لباني  28.11.1912  14.12.1955 ا�لبانية، اليونانية، المقدونية

 جمھورية البرتغال اليورو   14.12.1955 البرتغالية
بية، الكرواتية، البوسنية، الصر
 الصيربوكراتية

22.05.1992 02.03.1992  
  ا$نفصال من يوغسFفيا سابقا

جمھورية البوسنا  اليورو
 والھرسك

التشيكية، السلوفاكية، البولونية، 
 ا�لمانية 

  الوحدة مع سلوفاكيا  01.01.1919 19.01.1993
  ا$نفصال  01.01.1993

الكرونة 
 التشيكية

 جمھورية الشيك

سية، الكتFنية، الفليمية، الفرن
 الباسكية، ا�لمانية، البريتونية

  الجمھورية الفرنسية  اليورو   24.10.1945

ا�لمانية، الدنماركية، الفريزية، 
 الزوربية 

  تأسيس الرايخ ا�لماني 18.01.1871  18.09.1973
تاسيس جمھورية المانيا  23.05.1949

  ا$تحادية

جمھورية المانيا   اليورو
  اديةا$تح



ا�لمانية، التركية، الكرواتية، 
 السلوفينية، المجرية، التشيكية

  جمھورية النمسا  اليورو  1955ا�نفصال عن المجر منذ عام  14.12.1955

السيطرة التحرر من  03.02.1830 25.10.1945  القديمةو الحديثة اليونانية
  العثمانية

  جمھورية اليونان  اليورو

ا$نفصال عن ا$تحاد  24.08.1991 24.10.1945 رومانيةا�وكرانية، الروسية، ال
  السوفيتي السابق

  جمھورية اوكرانيا  ھريفينيا

  جمھورية ايرلندا  اليورو  ا$نفصال عن المملكة المتحدة 1998 14.12.1955  ا$نكليزية،  ا$يرلندية
ا$نفصال عن ا$تحاد  20.08.1991 17.09.1991 ا$يستلندية، الروسية

  السابق السوفيتي
الكرون 
  ا�ستني

  جمھورية إيستلندة

ا�يسلندية، ا$نجليزية، 
  الدانماركية

من السيطرة التحرر  17.06.1944 19.11.1946
  البريطانية

الكرون 
  ا$يسلندي

  جمھورية إيسلندا

ا$يطالية، ا�لبانية، الفرنسية، 
ا�لمانية، السلوفينية، اليونانية، 

 الكتFنية 

  جمھورية ايطاليا  واليور   14.12.1955

  التحرر من الدولة العثمانية  03.03.1878 14.12.1955 البلغارية، التركية

  تم ا$عتراف بھا 22.09.1908
  جمھورية بلغاريا  الليفة

البولونية، ا�لمانية، أ[وكرانية، 
 روسيا البيضاء

  جمھورية بولونيا  زلوتي  التحرر من روسيا القيصرية 1918 24.10.1945

Fروسية، الروسية، البي
 البولونية، ا�وكرانية

ا$نفصال عن ا$تحاد  25.08.1991 24.10.1945
  السوفيتي سابقا

جمھورية روسيا   الروبل
  البيضاء

الروسية، ا$ستونية، ا[تفية، 
اللتوانية، البشكيرية، ا�رمنية، 

  ا�وكرانية

إعFن تشكيل جمھورية  12.06.1990 24.10.1945
  روسيا الفيدرالية
ا$عFن عن حل ا$تحاد  26.12.1991

  السوفيتي السابق

جمھورية روسيا   الروبل
  الفيدرالية

التحرر من السيطرة  09.05.1877 14.12.1955 الرومانية، الھنغارية، ا�لمانية
  العثمانية

  جمھورية رومانيا  ليه

 جمھورية سان مارينو اليورو  ا$نفصال عن إيطاليا 08.10.1600 02.03.1992 ا$يطالية
، السلوفاكية، الھنغارية، التشيكية
 المجرية، البولندية، ا�لمانية

  الوحدة مع التشيك 01.01.1919 19.01.1993
  ا$نفصال  01.01.1993

 جمھورية سلوفاكيا اليورو

السلوفانية، الصربية، 
  الكرواتية، الھنغارية، ا$يطالية 

جمھورية ا$نفصال عن  25.06.1991 22.05.1992
  يوغسFفيا سابقا

 جمھورية سلوفينيا اليورو

ا�لمانية،  الفرنسية، ا$يطالية، 
 الرومانية، الرومانية القديمة 

ا$نفصال من ا$مبراطورية  1499 10.09.2002
  الرومانية

فرنك 
  سويسري

  جمھورية سويسرا 
  الكونـ فدرالية

الصربية، ا�لبانية، الھنغارية، 
 المونتينغرية

التحرر من سيطرة الدولة  1867 01.11.2000
  العثمانية

  جمھورية صربيا   الدينار

الفنلندية، السويدية، الFبية، 
 السيمية، الروسية 

14.12.1955 06.12.1917  
  ا$ستقFل من روسيا القيصرية

  جمھورية فلندا  اليورو

  25.06.1991 22.05.1992  الكرواتية، الصربية
  مةيا$نفصال من يوغسFفيا القد

 جمھورية كرواتيا الكونا

  التحرر من روسيا  18.11.1918 17.09.1991 الFتفية، اللتوانية، الروسية
ا$نفصال عن ا$تحاد  21.08.1991
  السوفيتي سابقا

 جمھورية [تفيا الFتس

اللتوانية، الروسية، البولونية، 
  الروسية البيضاء

التحرر من روسيا  16.02.1918 17.09.1991
ا$نفصال عن ا$تحاد  11.03.1990
  السوفيتي سابقا

  جمھورية ليتوانيا  ليتاس

التحرر من السيطرة  21.09.1964 01.12.1964  المالطية، ا$نكليزية، ا$يطالية
  البريطانية

 جمھورية مالطا اليورو

المقدونية، ا�لبانية، التركية، 
  الصربية، الكرواتية

ا$نفصال عن  08.09.1991 08.04.1993
  Fفيا السابقةيوغس

الدينار 
 المقدوني

 جمھورية مقدونيا

الرومانية، المولدافية، الروسية، 
  ا�وكرانية، الغاغاوية

ا$نفصال عن ا$تحاد  27.08.1991 02.03.1992
  السوفيتي

  جمھورية مولدافيا  ليه



مونتينغرية، الصربية، ا�لبانية، 
 الھنغارية، الكرواتية، البوسنية

التحرر من السيطرة  13.07.1878 28.06.2006
  العثمانية

  ا$نفصال عن صربيا 03.06.2006

غير / اليورو
 ا�وربي

 جمھورية مونتينيكرو

المجرية، الرومانية، ا�لمانية،  
 الكرواتية، السلوفاكية

  جمھورية ھنغاريا  فورنت  ا$نفصال من النمسا 31.10.1918 14.12.1955

  دولة الفاتيكان  اليورو  11.02.1929مستقلة منذ    ا$يطالية، الFتينية
 20.09.1960 اليونانية، التركية، ا$نكليزية

 الجزء اليوناني
التحرر من السيطرة  16.08.1960

  البريطانية
في (اليورو 
  )الجنوب

  قبرص

  08.09.1278تأسست في  28.06.1993 الكتFنية، الفرنسية، ا�سبانية 
  تدار بشكل غير مباشر من قبل فرنسا

 /اليورو 
 غير ا�وربي

  مقاطعة أندورا

ا$نكليزية،  ا�سبانية، المايا،  
 ا�لمانية

التحرر من السيطرة  21.09.1981 25.09.1981
  البريطانية

الدو[ر 
 البيليزي

 مقاطعة بليز

اللوكسومبورغية، ا�لمانية، 
 الفرنسية، ا$نجليزية

ا$ستقFل من سيطرة  1815 24.10.1945
  ةا$مبراطورية الروماني

  مقاطعة لوكسمبورج  اليورو

ا$ستقFل من سيطرة  1806 18.09.1990 ا�لمانية
  ا$مبراطورية الرومانية

فرنك 
 سويسري

 مقاطعة ليشتنشتاين

التحرر من السيطرة  17.12.1962 28.05.1993 الفرنسية، ا$يطالية، ا$نجليزية
  الفرنسية

 مقاطعة موناكو اليورو

قية، ا�سبانية، الكتFنية، الجلي
 البلنسية، اjرنية الباسكية،

  مملكة إسبانيا  اليورو  مملكة منذ القرن الخامس عشر 14.12.1955

الدانماركية، ا�لمانية، 
  الفارويز، الغرينFندية

  تأسست كدولة  24.10.1945
  للميFد 980عام 

كرون 
  دانماركي

  مملكة الدانمارك

السويدية، الفنلندية، الFب، 
  منكيلية، سامشية 

  المملكة السويدية  اليورو  1008منذ عام  19.11.1946

ا$نجليزية، ا$يريَّة، الغيلية، 
 ا$سكتلندية

  مملكة بريطانيا العظمى  24.10.1945
   1707منذ عام 

المملكة المتحدة  الباون
 لبريطانيا العظمى و

 ايرلندا الشمالية
  كة النرويجممل  رويجينكرون    27.11.1945 النرويجية، الFب، الفنلندية

  مملكة ھولندا  اليورو  1581مستقلة منذ عام  10.12.1945 الھولندية، الفريزية
  

) ملحق مھم مع ا�يضاحات( 3جدول رقم   
 

تقع خارج الحدود الطبيعيّة للقارة ا�وربيَّة، إ[ أنھا [ زالت تابعة المدرجة في ھذا الجدول إنَّ معظم الجزر 
تم تم ضم البعض منھا إلى ھذه الدولة أو تلك بشكل مباشر و  حيثاك، ھا بھذا الشكل أو ذبعض بلدانل
ه وما ھذ، رة للبعض اjخروضع الجزء اjخر تحت السيطرة المباشكما جزء من أراضيھا، ارھا عتبإ

 أوروبا قارةالسابقة، حين كانت مجموعة معينة من دول الفترة ا$ستعمارية لسياسة إ[ بقايا  ا$جراءات
  .أجزاء كبيرة من المعمورةدول وھا على تفرض سيطرت

  
اللغات 

   المستخدمة
/ المساحة  تحت السيطرة

 2كم
  / عدد السكان
 إحصاء عام

الع  الدولة  العاصمة  العملة
 لم

، مجموعة جزر وسط المحيط ا�طلسي البرتغالية
تحت السيطرة  قرابة السواحل ا�وروبية،

  البرتغالية

2334  241.763  
)2001(  

  ابونتا ديلجاد  
Ponta 

Delgada 

  آزورن
Azoren 

  

  
البرتغالية، 

 العربية
جزيرة في البحر المتوسط قرب السواحل 

برتغالية وتعتبر تحت السيطرة الالمغربية 
  جزء من أراضيھا

794  265.000  
)2003(  

 فونشال  
Funchal  

  مديرا
Madeira    

ا$سبانية، 
 العربية

تحت يا جزيرة في البحر المتوسط شمال إفريق
  ا$سبانيةالسيطرة 

13.4  68.795  
  

  Fملي  
Melilla  

Fملي  
Melilla    

مجموعة جزر في المحيط ا�طلسي قرب  ا$سبانية
ا$سبانية    السواحل المغربية تحت السيطرة 

Mallorca , Menora, Ibiza,: اسماء الجزر

 90    650.000  
  

 مايوركا 
Mallorca  

  جزر البليرن
 Balearen 

  
 



, Dragonera, CabreraFormentera 
مجموعة جزر وسط المحيط ا�طلسي  ا$سبانية

  الجنوبية للمغرب،  بالقرب من السواحل
  ا$سبانيةتحت السيطرة 

, eventuraFuert, Teneriffa, Gran Canaria
El, Hierro, La Palma, La Gomera, Lanzarote  

7242  2.078.000  
  

سانتا كروز   
تاناريفا، 

كران 
  كاناريا 

  جزر الكناري
Kanarische 

Inseln  

  

  

ا$سبانية، 
 العربية

جزيرة في البحر المتوسط قرب السواحل 
  تحت السيطرة ا$سبانيةالمغربية 

  سبتة    76.343  18.5
Ceuta  

  سبتة
Ceuta  

  

جزيرة شمال المحيط ا�طلسي بالقرب من  النرويجية
تعتبر جزء من السواحل الشرقية لكندا، 
  أمريكيةيرة كونھا جزالمملكة النرويجية رغم 

  جان مايان    18  373
Jan 

Mayan 

  جان مايان
Jan Mayan 

  

  
 القطب الشمالي  قربمجموعة جزر  النرويجية

  تعتبر جزء من المملكة النرويجية
61.062  2921  

)2007(  
  لونكيربين  

Longyearby
en 

 سفالبارد
Svalbard   

الھولندية، 
 بابيامنتو

، تعتبر جزء من جزيرة في البحر الكاريبي
ا�راضي الھولندية وتدار مباشرة من قبل 

 ملكة ھولندا

193  72.000 
)2006( 

    Oranjestad Aruba الفلورن

  

الھولندية، 
بابيامنتو، 
 ا$نكليزية

، تعتبر جزء من جزيرة في البحر الكاريبي
ا�راضي الھولندية وتدار مباشرة من قبل 

 ة ھولنداملك

800  218.126 
)2004( 

Willemst غولدن
ad 

Niederländ
ische 

Antillen  

  

  

الفرنسية، 
 الھولندية

البحر الكاريبي، تم تقسيمھا في  ةريجز
بين فرنسا وھولندا، وتعتبر جزء من 

عبر المحيطات،  الدولتينأراضي   
ھماوتدار مباشرة من قبل  

94 69.382   Marigot /
Philipsburg 

St. 
Martin   

  

 

 

شمال المحيط ا�طلسي، مقابل جزيرة  الفرنسية
كندا، تعتبر جزء من ا�راضي الفرنسية 

 وتدار مباشرة من قبل فرنسا

-Saint اليورو 6.316 242
Pierre 

St. Pierre 
und 

Miquelon  

 

 

، المحيط الھادي، غير مأھولةجزر في  6 
تعتبر جزء من ا�راضي الفرنسية عبر 

ل فرنساالمحيطات، وتدار مباشرة من قب  

1.7 
)34(  

   Clipperton
-Insel  

 

جزيرة في البحر الكاريبي تحت السيطرة  الفرنسية
الفرنسية، تعتبر جزء من ا�راضي 

  الفرنسية وبالتالي من الوحدة ا�وربية

1.128  397.730 
)2007(  

فورت دي   اليورو
  فرانس

Fort-de-
France 

  مارتينكوا
Martinique  

  

  

جزيرة في البحر الكاريبي تحت سيطرة  الفرنسية
، تعتبر جزء من ا�راضي افرنس

  الفرنسية وبالتالي من الوحدة ا�وربية

1.628  450.000 
)2006(  

  باستير  اليورو
Basse-
Teree 

  غودلوب
Guadeloup

e  

  

  

مجموعة جزر جنوب شرق القارة  الفرنسية
  الفرنسيةا$فريقية تحت السيطرة 

374  186.452  
)6/2007(  

  ماموندزو  اليورو
Mamoudzo

u 

  مايوتا
Mayotte    

مجموعة جزر في المحيط الھندي، قرب   الفرنسية
  السواحل الجنوبية الشرقية $فريقيا 

 الوحدة ا�وربية/ الفرنسيةتحت السيطرة 

شخص  56  640
  فقط

مجموعة جزر   
في المحيط 

  نديالھ

الجزر 
  المتفرقة

Îles éparses  

  

  

الفرنسية، 
ا�ردية،  
 الكريبولية

رق القارة مجموعة جزر جنوب ش
  الفرنسيةا$فريقية تحت السيطرة 

2512  800.000  
)2007(  

  سانت دينس  اليورو
Saint Denis  

  رينيون
Réunion  

  

  
الدانماركية، 
، الغرينFندية

ا$ينوكتيتوت  
 لغات ا$سكيمو

شمال المحيط ا�طلسي عند السواحل جزيرة 
تابعة إلى المملكة الدانماركية الشرقية لكندا، 

  من القارة ا�مريكية كونھا جزءرغم 

2.166.086  56.462 
(2008)  

  نووك  
Nuuk 

  غرينFند
Grönland 

  

  

 ،الدانماركية
ا�لمانية، 
 الفارويز

جزيرة تابعة إلى المملكة الدانماركية رغم 
  من القارة ا�مريكيةكونھا جزء 

1395.74  48.345  
)2007(  

 تورشافن  الكرونة
Torshavn 

  فيرور
Färör 

  

  

ا�لبانية، 
الصربية، 

 البوسنية

تم ا$عتراف بھا فقط من  17.02.2008في 
صربيا وولة مستقلة، قبل الوحدة ا�وربية كد

  تعتبرھا جزء منھا

/ اليورو  2.100.000  10.908
غير 

  ا�وربي

  برشتينا
  

  كوسوفو
Kosovo  

  

  
المولدافية، 

 الروسية
Fلھا عن مولدافيا في أعلنت إستق

  ولم يجر ا$عتراف بھا  02.09.1992
  تيراسبول  الروبل  555.347  3567

Tiraspol 
  ترانسنسترين

Transnistrien    



قائمة بما يسمى بدول الكومنويلث، التي كانت مستعمرات بريطانية سابقة   :4جدول رقم 
وحصلت على ا(ستق*ل الشكلي وتم ا(عتراف بھا من قبل ا%مم المتحدة، إ� أنھا � زالت تدار بشكل 

  .وخاضعة بقراراتھا للُمْسَتْعِمر القديم مباشر من قبل ممثل عن ملكة بريطانيا العظمى
  

 العلÃÃÃÃÃÃÃم الدولة العاصمة العملة عدد السكان  المساحة المFحظات  لغات ال

ا$نكليزية، 
  الكريبولية

جزيرتين في البحر الكاريبي،حصلت على 
وقبلت عضواً  01.11.1981ا$ستقFل في 

، إ[ أنھا 11.11.1990في ا�مم المتحدة في 
 تدار بشكل غير مباشر من قبل ملكة بريطانيا

281 
  أنتيجزا

161 
  باربوتا

85.630  
)2009( 

  سانت جون الدو[ر
Saint 

John’s 

 أنتيجوا وباربودا
Antigua und 

Barbuda 

 
 

ا$نكليزية، 
 الكريبولية

بحر الكاريبي،حصلت مجموعة جزر في ال
و قبلت  10.07.1973على ا$ستقFل في 

، 18.09.1973عضوا في ا�مم المتحدة في 
  تدار بشكل غير مباشر من قبل ملكة بريطانيا

13940 309.156 
(2009) 

  ناساو الدو[ر
Nassau 

 الباھاما
Bahamas 

 

ا$نكليزية، 
 الفرنسية

مجموعة جزر في البحر الكاريبي،حصلت 
، إ[ أنھا 30.11.1966على ا$ستقFل في 

  مباشر من قبل ملكة بريطانيا تدار بشكل غير

430 284.589  
)2009( 

 بربادوس برج تاون الدو[ر
Barbados 

 

ا$نكليزية، 
الفرنسية، 
 الكريبولية

مجموعة جزر في البحر الكاريبي،حصلت 
، إ[ أنھا 27.10.1979على ا$ستقFل في 

  تدار بشكل غير مباشر من قبل ملكة بريطانيا

389 117.200  
)2009( 

  كنج تاون الدو[ر
 

سفانست 
 وجرينادينان

St. Vincent und 
die Grenadinen 

 

ا$نكليزية، 
الفرنسية، 
 الكريبولية

مجموعة جزر في البحر الكاريبي،حصلت 
، وقبلت 22.02.1979على ا$ستقFل في

، 18.09.1983عضوا في ا�مم المتحدة في 
  تدار بشكل غير مباشر من قبل ملكة بريطانيا

وسياسان ل كاستريس الدو[ر 172.884 619.15   

مجموعة جزر في البحر الكاريبي،حصلت  ا$نكليزية
، وقبلت 07.07.1978على ا$ستقFل في

، 19.09.1978في  عضوا في ا�مم المتحدة
  تدار بشكل غير مباشر من قبل ملكة بريطانيا

28.450 552.438  
)2006( 

 سا[مونين ھونيارا الدو[ر
Salomonen 

 

ا$نكليزية 
ا$نكليزية، 
الكريبولية، 

 الفرنسية

مجموعة جزر في البحرالكاريبي، حصلت 
، وقبلت 07.02.1974على ا$ستقFل في

، 17.09.1974عضوا في ا�مم المتحدة في 
  ر مباشر من قبل ملكة بريطانياتدار بشكل غي

344 90.739 
)2009( 

  سان جيورج الدو[ر
St. 

George’s 

 دولة غرينادا
Grenada 

 

ا$نكليزية، 
الفرنسية، 

لغات ھندية 
 أمريكية

التحرر الشكلي من بريطانيا، وقبلت  1982
، 09.11.1945عضوا في ا�مم المتحدة في 

 تدار بشكل غير مباشر من قبل ملكة بريطانيا

9.984.
670  

33.441.27
7 )2009( 

  أوتاوا الدو[ر
Ottawa 

 كندا
Kanada 

 

ا$نكليزية، 
ا�سبانية، 
  الكريبولية

التحرر الشكلي من بريطانيا،  06.08.1962
وقبلت عضوا في ا�مم المتحدة في 

، إ[ إنھا تدار بشكل غير 18.09.1962
 مباشر من قبل ملكة بريطانيا

10.991 2.804.332 
)2008( 

  كنجستون الدو[ر
Kingston 

 جامايكا
Jamaika 

 

ا$نكليزية، 
الفرنسية، 
 الكريبولية

التحرر من السيطرة  03.11.1978
البريطانية، وقبلت عضوا في ا�مم المتحدة 

، إ[ أنھا بقيت ضمن 18.12.1978في 
 مجموعة دول الكومنويلث

 روسياو الدو[ر 746 72.514
Roseau 

 الدومينكا
Dominica 

 

ا$نكليزية، 
 المانِكس

جزيرة شمال المحيط ا�طلسي قرب سواحل 
، تابعة إلى التاج البريطاني، لكنھا [ ابريطاني

  تعتبر جزء من المملكة المتحدة

572  75.049  
)2005(  

 دوغFس  الجنيه
Douglas  

 إيسF أوف مان
Isle of Man 

 

ا$نكليزية، 
 الفرنسية

جزيرة شمال المحيط ا�طلسي قرب 
السواحل ا�وربية تابعة إلى التاج البريطاني، 

  مملكة المتحدةلكنھا [ تعتبر جزء من ال

117  90.812  
)2005(  

    الجنيه
Saint 
Heler  

 جيرزي
Gersey 

 

ا$نكليزية، 
 الفرنسية

جزيرة شمال المحيط ا�طلسي قرب 
بية تابعة إلى التاج البريطاني، السواحل ا�ور

تتمتع بشروط خاصة، لكنھا [ تعتبر جزء 
  من المملكة المتحدة

78  65.288  
)2005(  

سانت بيتر   الجنيه
  بورت
Saint 

Peter Port  

 غويرنزي
Guernsey 

 

  



وتدار من قبل ملكة بريطانيا، وتعتبر  للتاج البريطانيبشكل مباشر تابعة المجموعة من الجزر  :5جدول رقم 
  .جزء من ا%راضي البريطانية عبر المحيطات

  
 العلم الدولة العاصمة العملة عدد السكان المساحة المFحظات  اللغات 

 14.436 96 ة في البحر الكاريبيجزير ا$نكليزية
)2009(  

 The Valley Anguilla  

 
)2008( 6.409 102 جزيرة في البحر الكاريبي ا$نكليزية   Plymouth Montserrat الدو[ر 

 
 33.000 403 جزيرة في البحر الكاريبي ا$نكليزية

)2006(  
 Cockburn الدو[ر

Town 
und -Turks

Caicosinseln   
 45.436 262 جزر في البحر الكاريبي 3 ا$نكليزية

)2006(  
 George الدو[ر

Town 
Kaimaninseln  

 
مجموعة من الجزر في المحيط  ا$نكليزية

 الھادي مقابل دولة ا�رجنتين
12.173 3.000  +  

منتسبي  1.700
 القاعدة العسكرية

  Stanley Falklandinseln الباون

 

 67.837 53.3 جزيرة في المحيط ا�طلسي  150 ا$نكليزية
)2009(  

  Hamilton Bermuda الدو[ر

 
في البحر  مجموعة من الجزر ا$نكليزية

 الكاريبي
153 23.098 

)2006(  
 Road الدو[ر

Town 
Virgin Islands  

 
جنوب قبرص تستخدم أجزاء من  ا$نكليزية

لبريطانيا كقواعد عسكرية  
 بريطانيين 7500 254

رصةاقب 7000  
 Episkopi اليورو

Cantonment 
Akrotiri u. Dhekelia  
(Sovereign Base 
Areas)   

 23.098 153 مجموعة جزر في البحر الكاريبي ا$نكليزية
)2006(  

 Road الدو[ر
Town 

Brit. 
Jungferninseln   

 ,Jamestown St. Helena الباون  6.536 420  جنوب المحيط ا�طلسي  جزر 3 ا$نكليزية
Ascension und 
Tristan da Cunha  

جزيرة جنوب المحيط ا�طلسي  ا$نكليزية
رب القطب الجنوبي تابعة إلى ق

  المملكة المتحدة

104 300 
)2008(  

 تريستان دا كونھا  
Tristan da 
Cunha 

 

كليزيةا$ن جزيرة جنوب المحيط ا�طلسي  
بالقرب من سواحل أنغو[ تابعة 

  إلى المملكة المتحدة

  جيمستاون  4.255 121,7
Jamestown  

ھيلينا سانت   
Saint Helena 

 

ا�سبانية، 
ا$نجليزية، 
ا$يطالية، 
 البرتغالية

 خاضعةجنوب إسبانيا، جزيرة 
تعتبر جزء وإلى التاج البريطاني، 

  المملكة المتحدة أراضي من 

 جبل طارق الجنيه 28.750 6.5
Gibraltar 

 جبل طارق
Gibraltar  

  
 ةجزيرة، معضمھا صغير 2300المحيط الھندي وحده أكثر من مياه في تتواجد با$ضافة إلى ذلك، 

بوجه  قةجزر مغل اھي بكاملھإلى التاج البريطاني، وبشكل مباشر  جميعھا بالسكان، تابعة ةوغير مأھول
لمراقبة حركة  بريطانية وأمريكية ومحطات إرصاد قواعد عسكرية ، تم تحويل البعض منھا إلىاjخرين
  .الممتدة على شواطئهالعالمية في مياه المحيط والدول والمFحة المرور 

  

، أيضاً  ا�طلسي والھادي خاضعة بشكل مباشر للتاج البريطاني ينجزر أخرى في المحيط ھناكو
إلى جزر سياحيَّة يعّمھا  ھاتم تحويلا مغلقة لتواجد قواعد عسكرية ومحطات إرصاد فيھا، أو وھي إمّ 
 تسمىتمتد بإمتداد السواحل الغربية �مريكا الجنوبية بالقرب من شيلي وا�رجنتين أخرى ، وا�غنياء

)Antarctic(يلث بإدارتھا ، أقامت فيھا بريطانيا محطات إرصاد ومنشئات علمية، ويقوم مكتب الكومنو
  .بشكل مباشر

  
  .جزيرة منتشرة في بحار ومحيطات العالم تحت السيطرة المباشرة لفرنسا 40تتواجد أكثر من و

  



 الحدود الجغرافية ضمن قعحيث تتتمتع بحكم موقعھا الجغرافي بوضع خاص، ھناك عدد من الدول 
، إ[ أنھا تتداخل مع الحدود قارة آسيالقارة اjسيوية، لكون النسبة ا�كبر من مساحاتھا تقع ضمن حدود ل

  :وھذه الدول ھيوأخرى تم ضمھا إلى أوروبا $عتبارات سياسية، ا، وروبلقارة أ الشرقية الطبيعية
  

تم تقسيم ھذه الجزيرة من الناحية  1974عام . تقع قبرص ضمن الحدود الجغرافية لقارة آسيا: قبرص
مالي، الذي يتكون من أكثرية تركية، وتم ا$عتراف بإستقFليته السياسية إلى قسمين أساسيين ھما القسم الش

من قبل تركيا، والقسم الجنوبي، الذي يتكون من أكثرية يونانية، تم ا$عتراف بإستقFليته من قبل كافة الدول 
  .إلى الوحدة ا�وربية هتم ضم 01.05.2004ا�وربية، وفي 

 

لقارة الحدود الجغرافيَّة لعاصمة السابقة إسطنبول ضمن حيث يتواجد جزء من أراضي ال: جمھورية تركيا
  ).2كم 783.592(من مساحة تركيا البالغة % 3ا�وربية، ويشكل ھذا الجزء نسبة مقدارھا 

  

) 2كم 2.724.900(البالغة من ا�راضي الكازاخستانية % 11ھناك نسبة مقدارھا : جمھورية كازخستان
أي من الروس وا�وكرانيين (بة المواطنين من أصول أوروبية ضمن حدود القارة ا�وربية، وتشكل نس

  . من مجموع سكان ھذه الجمھورية% 35أكثر من ) والبولون وا�لمان
  

من أراضيھا تقع ضمن  2كم  3.952.550درالية، حيث إنَّ أكثر من يبا$ضافة إلى جمھورية روسيا الف
بشكل واضح من خFل الخارطة جغرافي بين القارتين الويبدو ھذا التداخل  .الحدود الجغرافية لقارة آسيا

  . المرفقة طياً 
  

  

  
  

  الخارطة السياسية للقارة ا�وروبيَّة
  

  
  



  :المصادر
 

http://www.st2on.com/s/t44695.html  :يمكن مشاھدة خارطة أوروبا باللغة العربية على الموقع التالي إيضا 
http://www.fokus-europa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=54 
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digital.de/aktuell/dossier/enklaven/brit2.shtml-http://www.europa  
http://www.transamerika.org/pages/kaimaninseln.php  

http://www.derreisefuehrer.com/country/33/general_information/Nordamerika/Bermuda.html  
11/general_information/Karibik/Anguilla.htmlhttp://www.derreisefuehrer.com/country/  

inseln.htm-sued.de/inseln/franzoesische-http://www.frankreich الجزر الفرنسية  
/forum.brg8.com/t23960.htmlhttp:/ الخارطة العربية 
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