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 المفردات : 

 المصادر :
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 المصدر المساعد / .2

 

 المحاضرات :

  أفريقيا

، تؤتً فً المرتبة الثانٌة بعد  : هً ثانً أكبر قارات العالم من حٌث المساحة وعدد السكان إفريقية 

، وتتضمن هذه المساحة الجزر  (مٌل مربعملٌون  11.7ملٌون كٌلومتر مربع ) 30.2.تبلػ مساحتها آسٌا

% من إجمالً مساحة 20.4، وتشؽل  األرض% من إجمالً مساحة سطح 6المجاورة، وهً تؽطً 

، وتبلػ  إقلٌماً  61، ٌعٌشون فً  (2009الٌابسة. وٌبلػ عدد سكان أفرٌقٌا ملٌار نسمة )وفقاً لتقدٌرات 

 . العالم سكان% من 14.8نسبتهم حوالً 

، بٌنما  من جهة الشمال الشرقً والبحر األحمر قناة السوٌس، وَتحُدها  البحر المتوسطٌحد القارة من الشمال 

. بخالؾ المنطقة  من الؽرب األطلسًوالمحٌط ،  من الجنوب الشرقً والشرق المحٌط الهنديٌحدها 

وعدة مجموعات  مدؼشقرٌرة ، بما فً ذلك جز دولة 54، تضم القارة  الصحراء الؽربٌةالمتنازع علٌها من 

 . ، والتً تعتبر ملحقة بالقارة جزر القمرمن الجزر كالجزر التابعة لدولة 

ٌُنظر إلى أفرٌقٌا واسع  ، ِمن ِقَبل الباحثٌن فً المجتمع العلمً على نطاق شرق إفرٌقٌا، وخاصة وسط  و

على ذلك  واستدلوا،  العلٌا( القردة) فصٌلة القردة العلٌا، وفٌها بدأت شجرة  البشريباعتبارها أصل الوجود 

( Hominids:  بالالتٌنٌة) أشباه البشر،  من خالل إكتشاؾ أقدم سالالت القردة ذات الشبه باإلنسان

، وتتضمن سالالت  ت األحدث منهم والتً ٌرجع تارٌخها إلى سبعة مالٌٌن سنة تقرًٌبا، والسالال وأسالفهم

( Australopithecus africanus:  بالالتٌنٌة) أسترالوبٌثكس افرٌكانوسو  ، لتشاديإنسان ساحل ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/Hominidae
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 اإلنسان المنتصب( و Australopithecus afarensis:  بالالتٌنٌةوأسترالوبٌثكس أفارنسٌس )

 اإلنسان العامل( ، و Homo habilis: بالالتٌنٌة) واإلنسان الماهر( Homo erectus:  بالالتٌنٌة)

( Homo sapiens:  بالالتٌنٌة) اإلنسانباإلضافة إلى أقدم سالالت  -( Homo ergaster:  بالالتٌنٌة)

  . عام تقرًٌبا 200,000وٌرجع تارٌخها إلى  أثٌوبٌاالتً اكتشفت فً 

 

ة الوحٌدة التً تمتد خالل قارة أفرٌقٌا، وهً تشمل مناطق مناخٌة متعددة؛ بل هً القار خط االستواءوٌمر 

  .المعتدلةإلى المنطقة الجنوبٌة  المعتدلةمن المنطقة الشمالٌة 

. وٌمكن  قرطاجبالقرب من  شمال أفرٌقٌاعلى العدٌد من البشر الذٌن كانوا ٌعٌشون فً  أفريٌطلق إسم 

أن الكلمة نشؤت  1981، إال أن إحدى النظرٌات أكدت عام  غباربمعنى  أفار الفٌنٌقٌةل الكلمة إلى تعقب أص

. وٌشٌر إسم أفرٌقٌا أو  أو إفران، وتعنً الكهؾ، فً إشارة إلى سكان الكهوؾ إفري األمازٌؽٌةمن الكلمة 

 ٌفرن)قبٌلة  وطرابلس الجزابراألمازٌؽٌة التً تعٌش فً المساحة ما بٌن  بنو ٌفرنأو أفٌر إلى قبٌلة  إفري

 (.األمازٌؽٌة

انً عاصمة إقلٌم أفرٌقٌا، الذي كان ٌضم الجزء الساحلً الذي ٌعرؾ فً العصر الروم قرطاجوقد أصبحت 

قا" فهو مقطع ٌلحق بآخر الكلمات الرومانٌة، وٌعنً "بلد أو -. أما الجزء األخٌر من الكلمة "بلٌبٌاالٌوم 

اإلسالمٌة التً نشؤت فً  إفرٌقٌاا حافظ على اإلسم فً أحد أشكاله أٌضاً، إطالقه على مملكة أرض".ومم

ا. تونسوقت الحق،  ًٌ  حال

 أصول أخرى مفترضة إلسم "أفريقيا" القديم

وهو أحد أشهر الملوك التبابعة الٌمنٌن القدماء وهو الذي سمٌت قارة أفرٌقٌا باسمه  بن ذي المنار إفرٌقٌس 

 وهو والد الملك شمر ٌهرعش

، أحد إلفٌر( أن اإلسم كان Ant. 1.15فً ) فالفٌوس ٌوسفوسفً القرن األول، أكد المإرخ الٌهودي  

 .لٌبٌا، وقد إدعى المإرخ أن أحفاد إفٌر قد ؼزوا 25:4العهد القدٌم "التوراة"  إبراهٌمأحفاد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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الجزء الرابع  إلٌزٌدور إشبٌلٌة كتاب األصولبمعنى "مشمس" فً  أبرٌكا الالتٌنٌةوقد ٌذكرت الكلمة  

5.2. 

 -1488) لٌو أفرٌكانوسوهً تعنً "بال برودة". وهذا ما رجحه المإرخ  أفرٌكاالكلمة الٌونانٌة  

ً البرودة ، والتً تعنφρίκη) فٌرٌك(، الذي رجح أن التسمٌة جاءت من الكلمة الٌونانٌة 1554

" وهو ٌلحق بؤول الكلمة فً إشارة إلى أرض a-والرعب( مضاًفا إلٌها المقطع الذي ٌعبر عن النفً "

 خالٌة من البرودة والرعب.

وهذا ٌعتبر إنتقاالً  ،كا-روٌـ-أؾأن أصل الكلمة مستمد من الَكلمة المصرٌة  1881وقد رحج ماسً فً  

بالمعنى إلى فتح الـ "كا". أما الـ"كا" فهً تعنً القوة المضاعفة لكل إنسان، وتشٌر فتح الـ "كا" إلى الرحم 

 أو مكان المٌالد. فؤفرٌقٌا كانت بالنسبة للمصرٌٌن هً "أرض المٌالد" أو "الوطن األم".

، إال أن االسم المذكور رٌكاأفٌنطق  عند نطقه باللكنة اإلنجلٌزٌة، أٌفرٌك االسم اإلٌرلندي المإنتوٌذكر أن 

 .باالسم ذا المٌزة الجؽرافٌةال عالقة له 

ر الوسٌط، كانت قارة أفرٌقٌا تشكل مع قارات األرض األخرى "قارة بانجاٌا"أو " فً بداٌة حقب العص

. وقد شاركت قارة أفرٌقٌا هذه القارة العظمى Pangaeaبنجوانا" )قارة عظمى كانت موجودة قدٌماً( 

ٌوانات نسبٌاً فً مجموعة الحٌوانات الموحدة التً كانت تعٌش فً تلك الحقبة الزمنٌة، والتً تسٌطر علٌها ح

، وفبة الدٌناصورات البدابٌة prosauropodsمن فبة دٌناصورات الثٌروبودا، ودٌناصورات 

ornithischian وذلك بحلول نهاٌة الحقبة الترٌاسٌة. وقد ُوجدت حفرٌات تنتمً إلى أواخرالحقبة ،

ظهور عالمات الترٌاسٌة فً جمٌع أنحاء أفرٌقٌا، إال أنها أكثر شٌوًعا فً الجنوب والشمال. وٌعتبر 

  اإلنقراض من األحداث أن أطوار الحٌاة فً أفرٌقٌا خالل هذه الحقبة زمنٌة لم ٌتم دراستها دراسة وافٌة.

تعتبر الطبقات المنتمٌة إلى أوابل الحقبة الجوراسٌة موزعة بطرٌقة مشابهه لطبقات أواخر الحقبة 

، والطبقات المتحجرة األقل شٌوًعا، والتً الترٌسسٌة، باإلضافة إلى النتوءات األكثر شٌوعاً فً الجنوب

تسود من خالل مسارات متجه نحو الشمال.وبمرور الوقت خالل الحقبة الجوراسٌة، تكاثرت فً أفرٌقٌا 

مجموعات كبٌرة وممٌزة من الدٌناصورات مثل السواروبودات واألورنٌثوبودات. لم ٌتم تمثٌل الطبقات التً 

فً أفرٌقٌا أو دراستها دراسة وافٌة. كما أن تمثٌل طبقات الحقبة تنتمً للحقبة الجوراسٌة الوسطى 

الجوراسٌة المتؤخرة أًٌضا جاء ضعًٌفا بصرؾ النظر عن مجموعة حٌوانات التندجورو المذهلة فً تنزانٌا. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1881
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
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تشكٌل تم إكتشافه فً  الذيوتتشابه حٌاة حٌوان التندجورو فً أواخر الحقبة الجوراسٌة مع التندجورو 

  فً الشمال الؽربً من أمرٌكا. مورٌسون

ملٌون سنة،  160- 150وقد إنفصلت جزٌرة مدؼشقر عن أفرٌقٌا فً منتصؾ الحقبة الوسٌطة منذ حوالً 

 .  إال أنها بقٌت مرتبطة بالهند وباقً الٌابسة فً قارة جوندوانان

 

 

ند عن باقً قارة جوندوانان. وبحلول نهاٌة العصر الطباشٌري، إنفصلت الٌابسة التً تضم مدؼشقر }والهو

  إنقسمت مدؼشقر عن الهند بشكل دابم ومستمر إلى أن وصلت إلى تكوٌناتها الحالٌة.

مساحة األساسٌة ألفرٌقٌا مستقرة فً موقعها بشكل نسبً خالل الحقبة ، ظلت ال مدؼشقرعلى النقٌض من 

الوسٌطة. على الرؼم من إستقرار الموقع، إال أن ثمة تؽٌٌرات كبٌرة حدثت فً ترابطها مع أجزاء الٌابسة 

 األخرى، حٌث أن األجزاء الباقٌة من قارة بانجٌا كانت آخذه فً التفكك. وبحلول بداٌة الحقبة األخٌرة من

العصر الطباشٌري، إنفصلت أمرٌكا الجنوبٌة عن أفرٌقٌا، مما أدى إلى اكتمال النصؾ الجنوبً من المحٌط 

  األطلنطً. وكان لهذا الحدث تؤثًٌرا كبًٌرا على المناخ العالمً، بفعل تؽٌر مسارات تٌارات المحٌط.

ٌنوصورٌدات، بما فٌها وفً أثناء العصر الطباشٌري كانت أفرٌقٌا مؤهولة باأللوصوروٌدات والسب

الكبرى آكلة اللحوم. أما التٌتنوصورات فهً من الحٌوانات آكلة العشب فً النظام البٌبً  الدٌناصورات

بر المواقع التً تنتمً إلى العصر الطباشٌري أكثر شٌوًعا من المواقع التً تنتمً إلى الحقبة القدٌم. وتعت

الجوراسٌة، إال أنها ال ٌمكن تحدٌد توارٌخها بواسطة المقاٌٌس التً تعمل بؤشعة الرادٌو، مما ٌجعل أمر 

ً علم اإلنسان القدٌم تحدٌد العصور التً ترجع إلٌها هذه المواقع صعًبا. ٌقول لوٌس جاكوب الباحث ف

وتطوره، والذي قضى وقتا فً القٌام بالعمل المٌدانً فً مالوي، أن الطبقات األفرٌقٌة "تحتاج إلى المزٌد 

 من العمل المٌدانً"، وسوؾ ٌثبت أنها "... أرضاً خصبة الكتشاؾ".

المؤهولة بالسكان على وجه  أقدم المناطقأن أفرٌقٌا  الباحثٌن فً علم اإلنسان القدٌم وتطورهوٌعتبر معظم 

، فً منتصؾ الباحثون فً علم اإلنسانالقارة. وقد اكتشؾ  منشؤها بشرٌة أنواعاً األرض، حٌث كان ٌسكنها 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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واألدلة على الوجود البشري ربما منذ سبعة ملٌون سنة. وقد تم  الحفرٌاتالقرن العشرٌن، العدٌد من 

ألنواع ٌعتقد أنها لسالالت من القردة العلٌا الشبٌهه باإلنسان، حٌث ٌعتقدون أنها إكتشاؾ بعض الحفرٌات 

)وتم تقدٌر التارٌخ الذي ٌرجع إلٌه بمقاٌٌس  األسترالوبٌثكس أفرٌنسٌسإلى اإلنسان الحدٌث، مثل  تطورت

ملٌون  1,4-2,3)حوالً البارنثروبوس بوٌسً( ولمٌالدقبل املٌون سنة  3,0 - 3,9إلى  أشعة الرادٌو

  سنة قبل المٌالد(. 600,000 -ملٌون  1,9)حوالً هومو إٌرجسترسنة قبل المٌالد(، و

 

 

أمة ، لم ٌكن ٌقطن أفرٌقٌا )مثلها مثل القارات األخرى( أي ما قبل التارٌخالفترة التً عاشتها البشرٌة  طوال

، العصر الجلٌديوبإنتهاء  .وسان خويمثل  الصٌادٌن، وإنما كان ٌسكنها جماعات من ذات استقرار

خصب، وعاد سنة قبل المٌالد( كانت الصحراء قد تحولت مرة أخرى لتكون وادي أخضر  10,500)تقرًٌبؤ

.وبالرؼم من ذلك، جنوب الصحراء الكبرى فً أفرٌقٌاالسكان األفارقة من المرتفعات الداخلٌة والساحلٌة إلى 

قبل المٌالد أصبحت المنطقة الصحراوٌة  5000نطباًعا بؤنه بحلول عام فإن المناخ الدافا والجاؾ ٌعطً ا

جافة وؼٌر مناسبة للعٌش فٌها بشكل متزاٌد.مما أدى إلى هجرة السكان من المنطقة الصحراوٌة إلى وادي 

حٌث قاموا بتكوٌن مستوطنات دابمة وشبه دابمة تبٌن علً ذلك الممالك النوبٌة و  الشالل الثانًالنٌل أسفل 

بٌر، أدى إلى تقلٌل سقوط األمطار المروٌة والفرعونٌة التً كانت موجودة.وقد حدث آنذاك ركود مناخً ك

.منذ ذلك الوقت سادت ظروؾ الجفاؾ فً شرق أفرٌقٌا، وعلى وشرق أفرٌقٌاالؽزٌرة والمستمرة على وسط 

 .إثٌوبٌاسنة األخٌرة، فً  200د خالل الـ نحو متزاٌ

، وفٌما ٌبدو أنها تواجدت جنًبا إلى جنب مع الحضارات  الزراعةوقد ساعدت تربٌة الماشٌة فً أفرٌقٌا على 

التً قامت على الصٌد.ومن المذهل أن األبقار كانت ُمستؤنسة وكانت تتم تربٌتها فً شمال أفرٌقٌا منذ عام 

لعدٌد من الحٌوانات، بما قبل المٌالد. وفً بٌبة صحراء وادي النٌل المركبة، قام السكان باستبناس ا 6000

فً ذلك حمار التحمٌل، والماعز الصؽٌر ذا القرن والذي كان شابع االنتشار فً المنطقة من الجزابر إلى 

الصحراء أكثر جفافاً، وتم ذلك على نحو سرٌع للؽاٌة. وقد قبل المٌالد أصبح مناخ  4000. وفً عام النوبة

.وهذا، التصحرأدى هذا التؽٌر المناخً إلى تقلص البحٌرات واألنهار بشكل كبٌر، وأدى ذلك زٌادة ظاهرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D9%83%D8%B3_%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_Australopithecus_afarensis&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%88_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%B1_Homo_ergaster
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
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ى انخفاض مساحة األراضً المستوطنة، وساعد على الهجرة الجماعات التً كانت تعٌش بدوره، أدى إل

  .قٌاؼرب أفرٌعلى الزراعة إلى المناطق المناخ األكثر استوابٌة فً 

قد أُستحدثت فً شمال أفرٌقٌا وانتشرت بشكل سرٌع  أعمال الحدادةوبحلول األلفٌة األولى قبل المٌالد، كانت 

قبل المٌالد بدأ تصنٌع  500، وبحلول عام ]عبر الصحراء إلى المناطق الشمالٌة من صحراء جنوب أفرٌقٌا

قبل المٌالد تقرًٌبا كانت أعمال الحدادة قد استقرت  500المعادن أمراً شابعاً فً ؼرب أفرٌقٌا. وبحلول عام 

فً العدٌد من مناطق شرق وؼرب أفرٌقٌا، بالرؼم من أن أعمال الحدادة لم تكن قد بدأت فً بشكل كامل 

 ، وشمال  مصرمناطق أخرى حتى القرون المٌالدٌة األولى. وقد تم اكتشاؾ أوانً وأؼراض نحاسٌة من 

 

الد تقرٌباً، مما ٌعزز فكرة تواجد عام قبل المٌ 500، والتً ٌرجع تارٌخها إلى  أثٌوبٌا، و  النوبة أفرٌقٌا، و

  شبكات تجارة عبر الصحراء آنذاك.

 

قبل المٌالد تقرًٌبا فً شمال أفرٌقٌا ببذوغ نجم  3300بدأت كتابة أولى صفحات سجل التارٌخ، منذ 

دة من أقدم وأطول الحضارات بقاًء. فقد كان للحضارة . وهً تعد واحمصر القدٌمةفً  الفرعونٌةالحضارة 

قبل المٌالد. فقد وصل تؤثٌر  343المصرٌة تؤثًٌرا على المناطق األخرى بمستوٌات متفاوتة حتى عام 

شمااًل، ومملكة  وكنعانالحضارة المصرٌة ؼرًبا إلى "لٌبٌا حالٌاً"، ووصل إلى كرٌت 

على  قرطاجفً  فٌنٌقٌاٌتمتع بعالقات تجارٌة مع  للحضارةون مركز مستقل جنوًبا.وقد تك  والنوبةأكسوم

  الساحل الشمالً الؽربً ألفرٌقٌا.

قبل  332.وفً عام والٌونانٌة القدٌمة الرومانٌةمن خالل الحضارات  اإلستكشاؾ األوروبً ألفرٌقٌاوقد بدأ 

.وقد أسس اإلحتالل الفارسً على مصرمن  مصرباعتباره محرر  باألسكندر األكبرالمٌالد رحبت مصر 

بعد وفاته. وعقب احتالل  لساللة البطالمة الحاكمةفً مصر، والتً أصبحت عاصمة مزدهرة  اإلسكندرٌة

للمناطق المطلة على البحر المتوسط فً شمال أفرٌقٌا، أصبحت المنطقة خاضعة  اإلمبراطورٌة الرومانٌة

ا للنظام الرومانً. وقد احتل  ًٌ اكن حالٌاً وأَم تونسالمنطقة التً تؽطً  اإلستٌطان الرومانًاقتصادٌاً وثقاف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-20
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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، حتى تخطت  مصرعن طرٌق  فلسطٌنعبر هذه المناطق من  المسٌحٌةأخرى بطول الساحل.وقد انتشرت 

والشمالٌة  لمصربٌة تمثل حالٌاً المناطق الجنوبٌة )الحضارة النو النوبةحدود الدولة الرومانٌة جنوًبا إلى 

 بحلول القرن السادس المٌالدي. إثٌوبٌا(، واستطاعت أن تصل إلى  للسودان

، ُثم تابعت  مصرالعربٌة اإلسالمٌة حتى وصلت إلى  الخالفةوفً أوابل القرن السابع المٌالدي، إتسعت 

حتى وصلت إلى شمال أفرٌقٌا.وفً وقت قصٌر، استطاعت النخبة المحلٌة من األمازٌػ اإلندماج مع القبابل 

عاصمة األموٌٌن فً القرن الثامن المٌالدي، انتقل مركز الحضارة  دمشق العربٌة الُمسلمة. عندما سقطت

  الدولة اإلسالمٌةفً شمال أفرٌقٌا.وقد إتسمت  القٌروانإلى  سورٌااإلسالمٌة فً حوض البحر المتوسط من 

 

فً شمال أفرٌقٌا بالتنوع، فهً مركز للصوفٌٌن، والعلماء، والفقهاء، والفالسفة. وخالل هذه الفترة المذكورة 

  رة بشكل أساسً.آنًفا، انتشر اإلسالم فً صحراء جنوب أفرٌقٌا، من خالل طرق التجارة والهج

 من القرن التاسع وحتى القرن الثامن عشر

عددها إلى  تتضمن العدٌد من الدول والحكومات المختلفة التً وصل اإلستعماركانت أفرٌقٌا فً فترة ما قبل 

، ٌتمٌزون من خالل العدٌد من المإسسات واألنظمة السٌاسٌة المختلفة. وتشمل هذه  دولة وحكومة 10,000

فً جنوب أفرٌقٌا؛ ومجموعات أكبر، وهً  الساناألنظمة نظام مجموعات العابلة الصؽٌرة للصٌادٌن، مثل 

ات العشابر فً وسط وجنوب أفرٌقٌا، ومجموع البانتومجموعات أكثر تنظًٌما مثل عشٌرة المتحدثٌن بلؽة 

، الممالك الساحلٌة الكبرى، ومدن وممالك تقوم على نظام الحكم القرن األفرٌقًاألكثر تنظٌماً فً منطقة 

" السواحلً)وتنطق خطؤ إبو( فً ؼرب أفرٌقٌا، ومدن " وأفراد عشٌرة إجبو ٌوروبااتً مثل عشٌرة الذ

 .شرق أفرٌقٌاللتجارة الساحلٌة فً 

الحاكم  الهوساسع المٌالدي تمددت إحدى األسر الحاكمة، وهً تتضمن بداٌات نظام بحلول القرن التا

 ؼانا. وكانت  السودانمن المناطق الؽربٌة إلى وسط  الصحراء الكبرىوانتشرت فً مناطق السافانا جنوب 

فً القرن الحادي عشر، إال أنها َنجحت  ؼانا. ثم َضُعفت أقوى هذه الدول وإمبراطوالٌة كنٌم بورنو وجاو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%85_-_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
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فً القرن الثالث عشر المٌالدي.  السودانالتً دعمت الكثٌر من مناطق ؼرب  إمبراطورٌة مالًبمساعدة 

 ادي عشر.واستقبلت كنٌم اإلسالم فً القرن الح

وقد استطاعت بعض الممالك المستقلة فً مناطق الؽابات الواقعة على الساحل الؽربً من أفرٌقٌا أن تنمو 

فً القرن التاسع  إجبومن عشٌرة  مملكة نري. وقد تؤسست المسلموتتطور تحت تؤثٌر ضبٌل من الشمال 

تقرٌبا، حٌث كانت واحدة من أولى الممالك التً تؤسست ،كما أنها واحدة من أقدم الممالك التً قطنت 

)أو حاكم نري(. وتشتهر مملكة نري بمقتنٌاتها  "إٌز نري"، وكان ٌحكمها بنٌجٌرٌاالمنطقة التً تعرؾ الٌوم 

ٌة إلى القرن التاسع هذه المقتنٌات البرونز إجبو أوكوووتعودالمتقنة، التً وجدت فً مدٌنة  زٌةالبرون

  المٌالدي.

 

المقدس  أوباهذه، وقد تؤسست حكومتها تحت قٌادة  الٌورباتارٌخٌاً هً أولى دول أو ممالك  إٌؾوتعتبر 

ُتعتبر أَحد  إٌؾالمالَحظ أن .ومن أونً إٌؾ(، وٌطلق علٌه بلؽة الٌورباأو "حاكم" كلمة تعنً "ملك"  وأوبا)

ٌد.أما المراكز الثقافٌة والدٌنٌة الكبرى فً أفرٌقٌا، وهً تشتهر بنحت وتشكٌل البرونز وهو تقلٌد طبٌعً فر

بمجرد أن ٌقوموا  "أالفٌنز أوٌو" حكامه، وٌطلق على ملوكه أو "أوٌو"نموذج الحكم فً إٌؾ فهو نظام 

بحكم عدد كبٌر من المدن أو الممالك األخرى التً تنتمً لعشٌرة الٌوربا أو التً ال تنتمً لتلك العشٌرة. 

 "أوٌو"هً إحدى الممالك التً ال تنتمً للٌوربا وٌحكمها نظام  الفونٌة داهومًمملكة وتعتبر 

نطاق واسع  ، وقد بلػ إنتشارهاالصحراءالحاكمة القادمة من  األمازٌػ، فهً إحدى سالالت المرابطٌنأما 

 وبنو معقل بنو هاللفً شمال ؼرب أفرٌقٌا وشبه الجزٌرة اإلٌبٌرٌة خالل القرن الحادي عشر. وٌعتبر 

جروا ؼرًبا عبر مصر فً الفترة ما بٌن ها شبه الجزٌرة العربٌةالذٌنمن  البدو العربجماعة من قبابل 

تم ، ففً حٌن  العربو  األمازٌػحدوث إندماج بٌن إلى  هجرتهمالقرن الحادي عشر والثالث عشر.وقد أدت 

السكان المحلٌٌن )األمازٌػ(، استطاعت الحضارة العربٌة أن تتشرب بعض عناصر الحضارة  تعرٌب

  .لإلسالمالمحلٌة، فً إطار الهٌكل الموحد 

ٌمارس فً أفرٌقٌا، كؽٌرها من مناطق األخرى من العالم على مدار التارٌخ المسجل. ففً الفترة  الرقكان 

)وتعرؾ أٌضاً بالرق فً الشرق(  تجارة العربٌة لبٌع الرقٌقالقرن العشرٌن، قامت ما بٌن القرن السابع وال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%86%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%86%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ملٌون من الرقٌق من أفرٌقٌا عبر الصحراء والمحٌط الهندي.وفً الفترة ما بٌن القرن الخامس  18بجلب 

بجلب من سبعة إلى اثنً عشر ملٌون من  تجارة الرقٌق عبر األطلسًعشر والقرن التاسع عشر، قامت 

  لم الجدٌد.العبٌد إلى العا

فً العشرٌنات من القرن التاسع عشر إلى تحوالت اقتصادٌة  تجارة الرقٌق عبر األطلسًوقد أدى إنخفاض 

.وقد حدث إنحسار تدرٌجً لتجارة الرقٌق، بسبب نقص ؼرب أفرٌقٌاكبٌرة فً أنظمة الحكم المحلٌة فً 

فً أوروبا وأمرٌكا، وزٌادة  المناهضة للرق، وزٌادة مكافحة القوانٌن العالم الجدٌدالطلب على الرقٌق فً 

قبالة سواحل أفرٌقٌا الؽربٌة، اَلَزم الدول األفرٌقٌة باإلعتماد على مصادر  البحرٌة الملكٌة البرٌطانٌةتواجد 

حوالً  فرق البحرٌة البرٌطانٌة فً ؼرب أفرٌقٌا، َضبطت  1860و  1808 إقتصادٌة أخرى. وبٌن عامً

 من األفارقة الذٌن كانوا على متنها. أٌضاً كان  150,000سفٌنة تعج بالرقٌق، وقامت بتحرٌر  1,600

 

اء األفارقة الذٌن َرفضوا الموافقة على المعاهدات البرٌطانٌة لحظر تجارة الرقٌق، هناك حركة ضد الزعم

. وقد تم توقٌع المعاهدات مكافحة  1851"، المخلوع عام الجوسعلى سبٌل المثال ضد "نزع سلطة ملك 

أسانتً :  من الُحكام األفارقة. وقداعتمدت بعض القوى الكبرى فً ؼرب أفرٌقٌا 50الرق مع ما ٌزٌد عن 

، وسابل مختلفة للتكٌؾ مع هذا التحول. ففً حٌن ركزت وإمبراطورٌة أوٌو، مملكة داهومً، كونفدرالٌة

، والذهب، واألخشاب، والكاكاو، زٌت النخٌلً شكل أسانتً وداهومً على تطوٌر "التجارة المشروعة" ف

ن إمبراطورٌة أوٌو قادرة والتً تشكل األساس المتٌن لتجارة التصدٌر الحدٌثة فً ؼرب أفرٌقٌا.بٌنما لم تك

  على التكٌؾ، وإنهارت فً الحروب األهلٌة.

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1808
http://ar.wikipedia.org/wiki/1860
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1851
http://ar.wikipedia.org/wiki/50
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Dahomey&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Dahomey&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Dahomey&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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 خارطة صماء الفرٌقٌا

 

كبرى وقامت بإحتالل معظم  حملة تزاحمفً  اإلمبرٌالٌةفً أواخر القرن التاسع عشر، اشتركت القوى 

، وهً دولة لٌبٌرٌا، ولم ٌتركوا سوى دولتٌن مستقلتٌن فقط: محتلةالقارة، وتحوٌل العدٌد من الدول إلى دول 

ا تم تسوٌة أوضاعها من خالل  ًٌ  المسٌحٌة األرثوذكسٌة وأثٌوبٌا؛  األمرٌكٌٌن من أصول أفرٌقٌةمستقلة نسب

)المعروؾ لدى األوروبٌٌن بـ"الحبشة"(. وقد استمر الحكم االستعماري من قبل األوروبٌٌن حتى بعد انتهاء 

ا على اإلستقاللها الَرسمً.الحرب العالمٌة الثانٌة ًٌ  ، عندما حصلت كافة الدول المحتلة تدرٌج

، مما أدى إلى إضعاؾ الحرب العالمٌة الثانٌةقاب وقد اكتسبت حركات اإلستقالل فً أفرٌقٌا زخًما فً أع

، المستعمرة اإلٌطالٌة السابقة، على استقاللها. فً لٌبٌا، حصلت  1951ة الكبرى. وفً عام القوى األوروبٌ

 السودانما عن فرنسا وفً نفس العام حصل على استقالله والمؽرب تونس،حصلت كٌل من  1956عام 

فً العام التالً لتصبح أول دولة مستعمرة من جنوب  ؼانا. وتبعتهما  المملكة المتحدةعلً إستقالله من 

بٌنما حصلت معظم بقٌة دول القارة على إستقاللها على الصحراء الكبرى فً أفرٌقٌا تحصل على إستقاللها. 

مدى العقد التالً، وحصلت علٌه فً معظم األحٌان عن طرٌق الوسابل السلمٌة نسبٌاً، إال أنه لم ٌتحقق فً 

، إال بعد صراع عنٌؾ.على الرؼم من أن جنوب أفرٌقٌا كانت من  الجزابرو  مصربعض البلدان، وال سٌما 

أوابل الدول األفرٌقٌة حصواًل على اإلستقالل، فقد ظلت تحت حكم المستوطنٌن البٌض وحتى عام 

 .الفصل العنصريرؾ باتفاقٌة ،فٌما ٌع1994

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Colonial_Africa_1913_map.svg
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منذ  دولة مستقلة وذات سٌادة، ومعظم هذه الدول ال تزال على الحدود الموضوعة 54وتتضمن أفرٌقٌا الٌوم 

. والتسلطفترة اإلحتالل.وتعانً الدول األفرٌقٌة كثًٌرا منذ فترة االستعمار من عدم االستقرار والفساد والعنؾ 

النظام الرباسً تعمل وفقاً لشكل معٌن من أشكال  جمهورٌاتوتعتبر الؽالبٌة العظمى من الدول األفرٌقٌة 

ال أن إ أنظمة الحكم التً تدعمها الدٌموقراطٌة،. وبالرؼم من ذلك فقد تمكنت قلة منهم من الحفاظ على للحكم

. وهناك عدد من قادة أفرٌقٌا ما دٌكتاتورٌة عسكرٌة، محدثة اإلنقالباتكثٌراً منها تدور فً رحى سلسلة من 

بعد اإلستعمار، كانوا من القادة العسكرٌٌن، ولذا فقد حصلوا على تعلٌم ضعٌؾ، وٌجهلون مسابل الحكم. 

اإلستقرار، جاء بشكل أساسً نتٌجة لتهمٌش المجموعات العرقٌة  ومع ذلك، فإن قدراً كبٌراً من عدم

األخرى، والكسب ؼٌر المشروع فً ظل هذه القٌادات. وٌلجا العدٌد من الزعماء إلى الصراعات العرقٌة 

فً العدٌد من البلدان  مكاسب سٌاسٌةالتً تفاقمت، أو نشؤت خالل فترات الحكم االستعماري. وذلك لتحقٌق 

ٌُنظر إلى الجٌش باعتباره الفبة الوحٌدة التً ٌمكن أن تعمل بشكل فعال فً الحفاظ على النظام، وقد  ،كان 

الل الفترة الممتدة من أوابل حكمت العدٌد من الدول فً أفرٌقٌا خالل فترة السبعٌنات وأوابل الثمانٌنات.وخ

.كما أن النزاعات اؼتٌال رباسً 13انقالب و 70الستٌنات وحتى أواخر الثمانٌنات، حدث أكثر من 

لشابعة، والتً فرضها إستعمار األوروبً على الحدود اإلقلٌمٌة، والنزاعات على الحدود تعد من األمور ا

 المتنازع علٌها فً العدٌد من الدول من خالل الصراعات المسلحة.

صندوق النقد ، وكذلك سٌاسات واالتحاد السوفٌاتًبٌن الوالٌات المتحدة  الحرب الباردةوقد لعبت صراعات 

دوراً فً عدم اإلستقرار. فعندما حصلت البالد على إستقاللها للمرة األولى، كان من المتوقع على  الدولً

المساعدات  شمال أفرٌقٌا.حٌث تلقت العدٌد من البلدان فً القوتٌن العظمتٌنؼلب أن تتماشى مع إحدى األ

العسكرٌة السوفٌاتٌة، فً حٌن حصلت العدٌد من دول وسط وجنوب أفرٌقٌا على دعم من الوالٌات المتحدة 

لقرن الماضً، فقد إتفقت كٌل من أو فرنسا أو من كلٌهما. وقد شهد األمر تصعٌداً خالل السبعٌنات من ا

مع االتحاد السوفٌاتً، فً حٌن سعت دول ؼرب وجنوب أفرٌقٌا إلحتواء  وموزامبٌقالمستقلة حدٌثاً  أنؽوال

، حٌث ٌوجد مبات مجاعة كبٌرة فً إثٌوبٌاالنفوذ السوفٌاتً عن طرٌق تموٌل حركات التمرد. كانت هناك 

 اآلالؾ من البشر جوعى. وزعم البعض أن الماركسٌن والسٌاسات السوفٌتٌة قد زادت األمر سوءاً 

.بحلول حرب الكونؽو الثانٌةوقد حدث أكثر الصراعات العسكرٌة تدمًٌرا فً أفرٌقٌا المستقلة الحدٌثة خالل 

 كانت هناك  2003ملٌون نسمة. منذ عام  5,4سببوا فً مقتل ، كان هذا الصراع وتوابعه قد ت 2008عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%86%D8%B0_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1984_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1985&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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)مرض نقص المناعة المكتسبة( من  اإلٌدزالتً أصبح كارثة إنسانٌة. وٌعتبر  صراعات جارٌة فً دارفور

 األمور الشابعة أٌضاً فً أفرٌقٌا ما بعد اإلستعمار.

 

 صورة مركبة ألفرٌقٌا )وسط( مع أمرٌكا الشمالٌة )على الٌسار( وأوراسٌا )الٌمٌن( لتوسٌع نطاق

البحر بر أفرٌقٌا هً األكبر ضمن نتوءات الجنوبٌة الثالثة الكبري للٌابسة فً الُكرة األرضٌة.ٌفصلها وتعت

قناة ) برزخ السوٌسعن قارة أوروبا، ترتبط بقارة آسٌا من جهة أقصى الشمال الشرقً عن طرٌق  المتوسط

 مصر/ شبه جزٌرة سٌناءتعتبر  ومن الناحٌة الجؽرافٌةمٌل(  101كٌلومتر ) 163( وٌبلػ عرضه السوٌس

 فً  رأس بن السقاوهً تقع شرق قناة السوٌس جزًءا من أفرٌقٌا. وتبلػ حدودها من أقصى نقطة فً الشمال، 

فً جنوب أفرٌقٌا  كٌب اجوالس' 'شمااًل(، بٌنما أقصى أقصى نقطة فً الجنوب هً، 21°37) تونس

 كٌب فردكلم( ومن  5،000كٌلومتر ) 8،000جنوباً( وهً مسافة تقدر بنحو  15'34°51)

" 52'27°51) الصومالفً  رأس هافون" ؼرًبا( وهً أقصى نقطة من جهة الؽرب إلى 15'34°51)

مٌل(. وٌبلػ طول  4،600كٌلومتر ) 7،400رقاً( وهً أقصى نقطة من جهة الشرق مسافة تقدر بنحو ش

مٌل(، وٌتضح عدم وجود تعرٌجات عمٌقة فً الشاطًء من حقٌقة  16,000كم ) 26,000الخط الساحلً 

حة مٌل مربع(، أي ثلث مسا 4,010,000كٌلومتر مربع ) 10,400,000أن أوروبا التً تبلػ مساحتها 

  مٌل(. 19,800كم ) 32,000سطح أفرٌقٌا تقرًٌبا، لها خط ساحلً ٌبلػ طوله 

ب  السودانكٌلومتر مربع. ومن بعدها  2,381،741هً كبرى دول قارة أفرٌقٌا مساحتها  الجزابروتعتبر 

تقع قبالة الساحل  مجموعة جزرً هً صؽرى الدول، وه سٌشٌلكٌلومتر مربع، بٌنما تعتبر  1,865,813

 .جامبٌاالشرقً. أما صؽرى الدول التً تقع داخل األراضً الربٌسٌة لقارة أفرٌقٌا هً 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Africa-asia-america-to-scale_AR.svg
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، بٌنما مصرع ؼرب القدماء، فهم كانوا ٌقولون أن أفرٌقٌا تق للرومانووفقاً  المناطق األحٌابٌة فً أفرٌقٌا

د الواقعة فً الشرق.وهناك خط محدد بٌن والبال األناضولكانوا ٌستخدمون كلمة "آسٌا" لإلشارة إلى بالد 

خط الطول أنها تقع بطول  اإلسكندرٌةم(، مشًٌرا إلى  165-85العالم الجؽرافً ) بطولٌمًالقارتٌن رسمه 

هما الحدود بٌن آسٌا وأفرٌقٌا. عندما جاء األوروبٌون  والبحر األحمر برزخ السوٌس. وجعل الربٌسً

 بزٌادة معرفتهم لها. أفرٌقٌاللتعرؾ على مدى االمتداد الحقٌقً للقارة، اتسعت فكرتهم عن 

 وهضبة األناضولفً إٌران،  وجبال زاجوس شبة الجزٌرة العربٌةومن الناحٌة الجٌولوجٌة، تضم أفرٌقٌا 

بؤوراسٌا.وقد توحدت السمات الجؽرافٌة  وٌن األفرٌقًالتكفً تركٌا، فً المكان الذي تم فٌه اصطدام 

فً الشمال. كما وحدت عابلة  الصحراء العربٌةمع  الطبٌعة االستوابٌة األفرٌقٌةالطبٌعٌة للمنطقة بتوحد 

 اللؽات األفروأسٌوٌة البالد التً تقع فً الشمال، من حٌث اللؽة.

 المناخ، والحيوانات، والنباتات

على أعلى قمم الجبال.وٌتسم  المناطق شبه القطبٌةومناخ  اإلستوابًوٌتراوح المناخ فً أفرٌقٌا ما بٌن المناخ 

، فً حٌن أن المناطق ومناطق القاحلة صحراءالجزء الشمالً من القارة بؤنه ٌتكون بشكل أساسً من 

.وبٌن هذا ؼزٌرة األمطار(الكثٌفة ) واألحراش السافانا سهولالوسطى والجنوبٌة على حد سواء، تؽطٌها 

، والمناطق التً تسٌطر الساحلوذاك، هناك مناطق متوسطة، حٌث تنمو أنماط الحٌاة النباتٌة، مثل منطقة 

 .السهولعلٌها 

من حٌث الكثافة والتنوع، وتضم تشكٌلة  الحٌوانات البرٌةوربما تضم أفرٌقٌا أكبر تشكٌلة فً العالم من 

 والحٌوانات آكلة األعشاب( الفهدو، ضبع، أسد)مثل  اللحومأكلة الحٌوانات البرٌة الحٌوانات الضخمة من 

(، وهً تعٌش وتتحرك بحرٌة فً سهول طبٌعٌة والزرافة، الجمال، والفٌل، والؽزال، الجاموس)مثل 

مفتوحة لٌست مملوكة ألحد.كما أنها تعتبر الموطن األصلً لمجموعة متنوعة من المخلوقات التً تعٌش فً 

)بما فٌها  للحٌاة المابٌة(، وهً تضم كذلك مخلوقات تنتمً وأنواع من القردة الثعابٌنالؽابات )بما فٌها 

 (.حٌوانات من أفرٌقٌا:  ( )انظر أٌضاً والبرمابٌات التماسٌح

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
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. تم المؽربالممثل لجمٌع دول القارة تقرٌباً وهو إتحاد ٌضم كافة دول أفرٌقٌا ما عدا  االتحاد األفرٌقًٌعتبر 

برلمان عموم . فً ٌولٌو، تم نقل مقر أدٌس أبابا، ومقره الربٌسً هو  2001 ٌونٌو 26تشكٌل اإلتحاد فً 

اللجنة األفرٌقٌة لحقوق ، إال أن  ب أفرٌقٌاجنو، فً مدراند( التابع لإلتحاد األفرٌقً، إلى PAP) أفرٌقٌا

. وهناك إتفاقٌة تتعلق بعدم مركزٌة مإسسات اإلتحاد األفرٌقً أدٌس أباباظل مقرها فً  اإلنسان والشعوب

وقد تشكل  Africa countries imagemapقالب:ولذا فإن هذه المسإولٌة مشتركة بٌن كافة الدول. 

والذي ٌهدؾ إلى  لقانون االتحاد،اإلتحاد األفرٌقً، وٌنبؽً عدم الخلط بٌن لجنة اإلتحاد األفرٌقً، وفًقا 

ٌبة بموجب اتفاقٌات دولٌة ، وهً إتحاد التابع لمنظمة الكومنولث، إلى هالجمعٌة االقتصادٌة األفرٌقٌةتحوٌل 

، التً تتؤلؾ سلطة االتحاد األفرٌقًمبرمة. وٌتمتع اإلتحاد األفرٌقً بحكومة برلمانٌة، وهً المعروفة باسم 

 من أجهزة تنفٌذٌة وتشرٌعٌة وقضابٌة.وٌربسها ربٌس االتحاد األفرٌقً وربٌس الهٌبة، الذي ٌشؽل أٌضاً 

ٌقً، ٌتم ذلك من خالل االنتخاب . ولكً ٌصبح المرء ربًٌسا االتحاد األفربرلمان عموم أفرٌقٌامنصب ربٌس 

 الذي ٌعقده برلمان عموم أفرٌقٌا، ومن ثمَّ الحصول على تؤٌٌد األؼلبٌة فً برلمان عموم أفرٌقٌا.

وبروتوكول برلمان عموم ، قانون االتحادوتعتبر صالحٌات وسلطة ربٌس البرلمان األفرٌقً مستمدة من 

، فضالً عن وراثة السلطة الرباسٌة المنصوص علٌها فً المعاهدات األفرٌقٌة بموجب المعاهدات أفرٌقٌا

 لمنظمة الوحدة األفرٌقٌةؤن أعمال األمٌن العام لألمانة العامة الدولٌة، بما فً ذلك المعاهدات التً تنص ب

)لجنة االتحاد اإلفرٌقً( تخضع لبرلمان عموم أفرٌقٌا. وتتؤلؾ سلطة االتحاد األفرٌقً من كافة السلطات 

اإلقلٌمٌة والحكومٌة والبلدٌة االتحادٌة )الفٌدرالٌة(، فضالً عن المبات من المإسسات، التً تعمل جنًبا إلى 

 جنب على إدارة الشبون الٌومٌة للمإسسة.

ى زٌادة التواصل بٌن المنظمات والدول األفرٌقٌة. وقد تورطت بعض الدول هناك دالبل واضحة عل

(، فً حٌن لم زابٌر)سابقاً  جمهورٌة الكونؽو الدٌموقراطٌةاألفرٌقٌة الشقٌقة فً الحرب األهلٌة الدابرة فً 

ات (. وقد وصل عدد القتلى وفًقا للتقدٌرحرب الكونؽو الثانٌةؼٌر األفرٌقٌة )أُنظر أٌضاً تتدخل الدول الؽنٌة 

ى عل االتحاد األفرٌقً. وتعمل الجمعٌات السٌاسٌة، مثل 1998مالٌٌن قتٌل، منذ بداٌة الصراع عام  5إلى 

 بث األمل بالمزٌد من التعاون والسالم بٌن العدٌد من أقطار القارة. وما زالت إنتهاكات حقوق اإلنسان تحدث 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/26
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:Africa_countries_imagemap&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
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على نطاق واسع فً أجزاء عدٌدة من أفرٌقٌا، وكثٌراً ما ٌتم ذلك تحت إشراؾ الدولة. ومعظم هذه 

ٌة. وقد وردت تقارٌر فً اآلونة االنتهاكات تحدث ألسباب سٌاسٌة، فً أؼلب األحٌان، كنتٌجة للحرب أهل

، جمهورٌة الكونؽو الدٌموقراطٌةاألخٌرة بشؤن الدول التً توجد بها إنتهاكات كبٌرة لحقوق اإلنسان وتشمل 

 .وكوت دٌفوار، وزٌمبابوي، لٌبٌرٌا، سٌرالٌون

 االقتصاد

بٌن قارات العالم.  وتخلًفا األكثر فقًرا، إال أن أفرٌقٌا ال تزال هً الموارد الطبٌعٌةعلى الرؼم من وفرة 

)وال سٌما فٌروس  والفٌروساتالقاتلة  األمراضوٌرجع ذلك إلى مجموعة من األسباب التً قد تشمل إنتشار 

انتهاكات التً ؼالباً ما ترتكب و الحكومات الفاسدة(، فضاًل عن والمالرٌا اإلٌدز/  نقص المناعة المكتسبة

 ، وعدم الحصول األمٌة، وارتفاع مستوٌات التخطٌط المركزي، وكذلك فشل فً خطٌرة ضد حقوق اإلنسان

إلى  حرب العصاباتعلى رإوس األموال األجنبٌة، والصراعات القبلٌة والعسكرٌة المتكررة )بداٌة من 

لدول ، فإن امنظمة األمم المتحدةالصادر عن  2003(. ووفقاً 'لتقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام اإلبادة الجماعٌة

الخمس وعشرٌن األقل من حٌث الترتٌب )من الدولة الواحدة والخمسٌن بعد المابة إلى الدولة الخامسة 

  والسبعٌن بعد المابة( هً دواًل أفرٌقٌة.

وتتؤثر نسبة كبٌرة من سكان القارة األفرٌقٌة بالفقر واألمٌة وسوء التؽذٌة وعدم كفاٌة إمدادات المٌاه 

وقد أعلن البنك الدولً أن  2008سوء الحالة الصحٌة،. فً آب / أؼسطس  والصرؾ الصحً، فضالً عن

 ١،،٥تقدٌرات الفقر العالمً قد تمت مراجعتها وفًقا لخط الفقر العالمً الجدٌد وهو أن ٌكون نصٌب الفرد 

جنوب ٪ من سكان منطقة  80.5دوالر(وكان  ٥،١١دوالر فً الٌوم )فً مقابل المقٌاس السابق وهو 

دوالر )تعادل القوة الشرابٌة( فً الٌوم فً عام  2.50ٌعٌشون على أقل من  الصحراء الكبري فً أفرٌقٌا

. وتإكد األرقام الجدٌدة أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى بؤفرٌقٌا الهند٪ لسكان  85.7مقارنة مع  2005

٪  50حو دوالر فً الٌوم الواحد(، فقد كان ن 1.25كانت أقل مناطق العالم نجاحاً فً مجال الحد من الفقر )

٪ فً عام  58ملٌون نسمة(، وقد ارتفع هذا الرقم إلى  200) 1981من السكان ٌعانون من الفقر فً 

ملٌون نسمة(. وٌقدر متوسط دخل اإلنسان الفقٌر  380) 2005٪ فً عام  50قبل أن ٌنخفض إلى  1996

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8B%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/HIV
http://ar.wikipedia.org/wiki/HIV
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_2008&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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 2003أشد فقًرا فً عام  سنتا فقط فً الٌوم الواحد، فقد أصبح 70فً جنوب الصحراء الكبرى بؤفرٌقٌا بـ 

مما ٌشٌر إلى زٌادة الفقر فً بعض المناطق. بعض هذه األمور ٌرجع إلى   1973مما كان علٌه فً عام 

فشل برامج تحرٌر االقتصاد التً تقودها الشركات والحكومات األجنبٌة، إال أن هناك دراسات وتقارٌر 

  عوامل الخارجٌة.أخرى ذكرت سوء السٌاسات الحكومٌة المحلٌة أكثر من ال

٪ فً  5، سجلَت أفرٌقٌا زٌادة فً معدالت النمو االقتصادي، بمتوسط  2005إلى  1995فً الفترة من 

 سودانال، و أنؽوالتً ما زالت تتمتع بإرتفاع معدالت النمو، ال سٌما فً . هناك بعض البلدان ال2005عام 

أو أنها توسعت فً  البترول، وهذه الدول الثالثة قد بدأت مإخراً بإستخراج احتٌاطً ؼٌنٌا االستوابٌةو 

ى بصورة متزاٌدة عالقات أقو جمهورٌة الصٌن الشعبٌة. فً السنوات األخٌرة. أقامت النفط استخراجمعدل 

ملٌار دوالر أمرٌكً فً  1، استثمرت الشركات الصٌنٌة ما مجموعه 2007مع الدول األفرٌقٌة. فً عام 

  أفرٌقٌا.

 دراسات وإحصائيات سكانية

قد ازداد تعداد سكان أفرٌقا بشكل سرٌع على مدى السنوات األربعٌن الماضٌة، ولذا فإنهم ٌعتبرون صؽار 

ا.حٌث أنه  ًٌ   سنة. 25فً بعض الدول األفرٌقٌة نصؾ عدد السكان أو أكثر تقل أعمارهم عن السن نسب

كونؽو( هم ؼالبٌة سكان المنطقة التً تضم جنوب  -)فرع من عابلة لؽة النٌجر بلؽات البانتووٌعتبر الناطقٌن 

فً شرق أفرٌقٌا، وقلٌالً ممن تبقى  النٌلٌةووسط وشرق أفرٌقٌا بؤكملها.ولكن هناك أٌضا العدٌد المجموعات 

فً جنوب ووسط أفرٌقٌا، على التوالً. كما  البٌجمً(، وشعوب الٌبشمانأو  'سان') األصلٌٌنمن الخوٌزان 

نوب ٌسود األفارقة الناطقون بلؽة البانتو الؽابون وؼٌنٌا االستوابٌة، وهم متواجون أًٌضؤ فً أجزاء من ج

فً جنوب أفرٌقٌا، وشعباً متمٌزاً وهو المعروؾ بشعب الٌبشمان  صحراء كاالهاريالكامٌرون. وٌوجد فً 

إال أنهم مختلفٌن عنهم(، وهم ٌتمتعون بتارٌخ  بالهوتٌنتوتوهم متصلٌن اتصاالً وثٌقاً )أٌضاً "سان"، 

نٌاً عن ؼٌره من األفارقة ،وهم السكان األصلٌٌن لجنوب أفرٌقٌا.أما طوٌل.وٌتمٌز شعب سان جسما

 البٌجمٌون فهم السكان األصلٌٌن لوسط أفرٌقٌا، منذ فترة ما قبل البانتو.

فً  بالعربٌةوالشعوب الناطقة  الشعوب األمازٌؽٌةمجموعتٌن ربٌسٌتٌن ؛  شمال أفرٌقٌاوتضم شعوب 

  ربٌةاللؽة العالذٌن وصلوا فً القرن السابع المٌالدي قاموا بنشر  العربفً الشرق.فإن  والمصرٌٌنالؽرب، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D9%8A_%D8%AE%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، األآلنٌونالسامٌون، واإلٌرانٌون  الفٌنٌقٌونفً شمال أفرٌقٌا. وقد استوطن كذلك كل من  واإلسالم

، فً حٌن المؽرب.وال ٌزال األمازٌػ ٌشكلون ؼالبٌة سكان والفندالز والرومانٌوناألوربٌون،  والٌونانٌون

وؼٌرها  الطوارق. وتعتبر ولٌبٌا تونسن لهم وجود فً . كما أالجزابرأنهم ٌشكلون أقلٌة ذات أهمٌة داخل 

هم السكان الربٌسٌون للصحراء الداخلٌة من شمال أفرٌقٌا.  البدوٌةمن الشعوب التً تؽلب علٌها السمة 

)إال أن الكثٌر ٌتحدثون العربٌة أٌضاً(، هم  صحاري -النٌلوهم جماعات ناطقة باللؽة  النوبٌونالذٌنوٌعتبر 

 الذٌن قاموا بتطوٌر الحضارة القدٌمة فً شمال شرق أفرٌقٌا.

 الحبشة( وٌطلق علٌهما معاً والتٌجراٌان، األمهرة)مثل  واألرٌترٌة األثٌوبٌةوتتحدث بعض المجموعات 

، إال أن بعض العشابر الكوشٌةاللؽات  الصومالًوالشعب  األورومو. بٌنما تتحدث قبابل لؽاًتا سامٌة

 فهما منقسمتان  ومورٌتنٌا السودانالصومالٌة ترجع الفضل فً تؤسٌسها إلى مإسسٌن عرب ؼٌر حقٌقٌٌن.أما 

بٌن أؼلبٌة مرعبة فً الشمال واألفارقة األصلٌٌن فً الجنوب )بالرؼم من ذلك ٌسود "العرب" فً السودان 

م( وقد استقبلت بعض المناطق فً شرق أفرٌقٌا، وخاصة على السودانٌٌن من ذوي األصول األفرٌقٌة أنفسه

خالل  جنوب شرق آسٌاالكٌنٌة العرب المسلمٌن والمستوطنٌن والتجار من  وجزٌرة المو زنجبارجرٌرة 

  القدٌمة. والعصور العصور الوسطى

 ذوي البشرة البٌضاء، كان الحرب العالمٌة الثانٌةإبان  المناهضة لإلستعماروفً الفترة التً سبقت الحركات 

منتشرٌن فً كافة أرجاء أفرٌقٌا. وقد ظهرت آثار إنهاء اإلستعمار خالل الستٌنات والسبعٌنات من القرن 

)األقدام وخاصة من الجزابر  -الماضً فً الهجرة الجماعٌة ألبناء للمستوطنٌن من أصول أوروبٌة 

قلٌة ٌمثلون أ األفارقة البٌضوموزامبٌق ورودٌسٌا. ومع ذلك، ظل  وكٌنٌا، والكونؽو ، وأنؽوال [ السوداء(

مهمة فً العدٌد من الدول األفرٌقٌة. وتقع الدول األفرٌقٌة التً ٌقطنها عدداً كبٌراً من األفارقة البٌض فً 

هم أكبر  والمولونٌن"األفرٌقٌن من أصول إنجلٌزٌة"  واألنجلوأفرٌقٌٌن األفرٌكانٌرزبر . وٌعتجنوب أفرٌقٌا

 ت األفرٌقٌة من أصول أوروبٌة.المجموعا

، إلى شبه الجزٌرة الهندٌة، ال سٌما من اآلسٌوٌٌنوقد جلب اإلستعمار األوروبً أٌضاً مجموعات كبٌرة من 

 كبٌرة العدد، بٌنما توجد جالٌات صؽٌرة  جالٌات هندٌةالبرٌطانٌة. وٌوجد فً جنوب أفرٌقٌا المستعمرات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-_%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-63
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
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إحدى الجالٌات الهندٌة كبٌرة  طردوؼٌرها من بلدان جنوب وشرق أفرٌقٌا. وقد تم  تنزانٌاو  كٌنٌاالعدد فً 

، وبالرؼم من ذلك، فإن العدٌد منهم آخذٌن 1972فً عام  عٌدي أمٌنعلى ٌد الدٌكتاتور  العدد من أوؼندا

ٌراً فً العودة منذ ذلك الحٌن. وٌعتبر معظم سكان الجزر الموجودة فً المحٌط الهندي من أصل آسٌوي وكث

، أما هإالء الذٌن االسترونٌونهم  مدؼشقرفً  الماالجشونما ٌختلطون باألفارقة واألوروبٌٌن. وٌعتبر 

ٌعٌشون على طول الساحل عادة ما ٌكونوا مختلطٌن مع البانتو والعرب والهنود وذوي أصول أوروبٌة. 

عناصر هامة أًٌضا فً فً إحدى المجموعات المعروفة فً وٌمثل األفراد من ذوي األصول المالٌة والهندٌة 

عون بؤصلٌن أو أكثر من قارات وأجناس مختلفة(.وخالل " )وهم األفراد الذٌن ٌتمتبكاب كلردجنوب أفرٌقٌا "

ا فً المدن  والصٌنٌة اللبنانٌةالقرن العشرٌن، تطورت بعض الجالٌات  ًٌ الصؽٌرة إال أنها مإثرة اقتصاد

  .وشرق أفرٌقٌا ؼربالساحلٌة فً 

 اللغات

بؤلفً  الٌونٌسكوٌتم التحدث بها فً أفرٌقٌا )وقدرتها منظمة  لؽةوفقاً لمعظم التقدٌرات، هناك أكثر من ألؾ 

نت هناك بعض اللؽات من أصل أوروبً أو أسٌوي. وتعتبر لؽة( معظمهم لؽات من أصل أفرٌقً، وإن كا

، ولٌس من النادر أن تجد األفراد ٌتحدثون بطالقة لٌس عدة تعدًدا فً لؽاتهاأفرٌقٌا هً أكثر قارات العالم 

كبرى ٌتحدث  عابالت لؽوٌةلؽات أفرٌقٌة فحسب، وإنما ٌتحدثون أٌضاً لؽة أوروبٌة أو أكثر.وهناك أربعة 

 بها السكان فً أفرٌقٌا.

ملٌون شخص منتشرٌن فً جمٌع  285لؽة ٌتحدث بها  240حوالً  "األفرٌقٌة اآلسٌوٌة"وتضم اللؽات 

 .وجنوب ؼرب آسٌا، الساحل، ومنطقة وشمال أفرٌقٌا القرن األفرٌقً

ملٌون شخصاً.  30فهً تتؤلؾ من أكثر من مابة اللؽات التً ٌتحدث بها  "النٌلٌة الصحراوٌة"أما عابلة 

 صحارى. -باللؽات النٌلو تنزانٌا، وشمال وأوؼندا، والسودان، ٌاكٌن، إثٌوبٌا، تشادفً  النٌلٌةوتتحدث القبابل 

اللؽوٌة فتؽطً الكثٌر من منطقة جنوب الصحراء الكبرى فً أفرٌقٌا، وربما  النٌجرٌة الكنؽوٌةأما عابلة 

 تكون هً أكبرالعابالت اللؽوٌة فً العالم حٌث لؽات مختلفة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1972&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D9%83%D9%84%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
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فهً تضم حوالً خمسٌن لؽة ٌتحدث بها فً جنوب أفرٌقٌا ما ٌقرب من  "الخواز"وأما عابلة لؽة 

هم  وسان خويتبر قبابل .وٌعلالنقراضشخصاً. وتتعرض العدٌد من العدٌد من لؽات الخواز  120،000

 السكان االصلٌٌن لهذا الجزء من أفرٌقٌا.

نشؤت خارج القارة، على الرؼم من  لؽات رسمٌة، اعتمدت جمٌع البلدان األفرٌقٌة تقرًٌبا اإلستعماربعد نهاٌة 

، الٌووبٌة، السواحلٌةذلك فإن العدٌد من البلدان منحت اإلعتراؾ القانونً بلؽات السكان األصلٌٌن )مثل 

للتواصل فً المجال العام، مثل  والفرنسٌة اإلنجلٌزٌة(. فً العدٌد من البلدان، ٌتم استخدام والهوسا اإلجبو

هً أمثلة  والماالجاشٌة واألفرٌقانٌة، البرتؽالٌةالحكومة والتجارة والتعلٌم ووسابل اإلعالم. وتعتبر اللؽات 

أفرٌقٌة األصل ولكن ٌستخدمها المالٌٌن من األفارقة الٌوم، فً كال المجالٌن العام  أخرى للؽات لٌست

 والخاص.

 ثقافة

. بشكل متزاٌد واالمبرٌالٌة األوروبٌة القومٌة العربٌةتتمٌز الثقافة األفرٌقٌة الحدٌثة باستجابات معقدة تجاه 

، وهناك شمال أفرٌقٌابدءاً من أواخر التسعٌنات من القرن الماضً، حٌث ٌحاول األفارقة تؤكٌد هوٌتهم. ففً 

وثقافة السكان األصلٌٌن من األمازٌػ  اللؽات األمازٌؽٌةاآلن موجة من طلبات الحصول على حماٌة خاصة 

واألوروبٌٌن لهذه الهوٌة. وقد تسببت  العربفً المؽرب، ومصر، والجزابر وتونس، ال سٌما بعد رفض 

ففً  [إلى شعور متجدد بالهوٌة األفرٌقٌة.  الفصل العنصريمنذ سقوط نظام  النزعة األفرٌقٌةعودة ظهور 

جنوب أفرٌقٌا، وأكد المفكرٌن من المستوطنٌن من أصل أوروبً بشكل متزاٌد على تحدٌد الهوٌة األفرٌقٌة 

وس الثقافٌة، وأنها لٌست ألسباب جؽرافٌة أو عرقٌة فحسب.ومن المعروؾ، أن هناك بعض الطق

  أو الطوابؾ األخرى. الزولوواالحتفاالت التً تجري لتصبح عضواً من 

وهناك جوانب كثٌرة من الثقافات األفرٌقٌة التقلٌدٌة أصبحت ممارسة فً السنوات األخٌرة نتٌجة لسنوات من 

قمع على ٌد األنظمة االستعمارٌة وأنظمة ما بعد االستعمار وهناك اآلن محاوالت إلعادة اكتشاؾ اإلهمال وال

 النهضة األفرٌقٌةالثقافات التقلٌدٌة األفرٌقٌة وإعادة التروٌج لها، فً إطار هذه الحركات الموصوفة بكونها 

مولٌؾ والتً ٌقودها مجموعة من الباحثٌن، بما فٌهم  لـ"زٌادة النزعة األفرٌقٌة" ثابو مٌبكًمن خالل حركة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D9%8A_%D8%AE%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%8A)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 الفودوتجرٌم عقٌدة ، فضالً عن االعتراؾ المتزاٌد الطقوس الروحانٌة التقلٌدٌة من خالل عدم أسانتً

ا من أشكال الروحانٌة. فً السنوات األخٌرة، أصبحت الثقافة األفرٌقٌة التقلٌدٌة مرادفا الفقر فً وؼٌره

 المناطق الرٌفٌة وزراعة الكفاؾ. 

، وهذا األمر ٌعد مناهًضا للثقافة األفرٌقٌة التقلٌدٌة بالقٌم الؽربٌةوترتبط الثقافة الحضرٌة فً أفرٌقٌا اآلن 

ٌٌطمح إلٌها، حتى من جانب المعاٌٌر  الحدٌثة. وقد حصلت بعض  المدن  الؽربٌةالموروثة، والتً تعد ؼنٌة و

ذات مرة على مركز أكثر مدن العالم  ومروي، وطٌبة، وتمبكتو، ومبانزا الكونؽو، لوانجواألفرٌقٌة مثل 

حٌث كونها ملٌبة ثراًء من حٌث التراث الثقافً والمراكز الصناعٌة ومن حٌث النظافة التنظٌم، ومن 

 بالجامعات والمكتبات والمعابد. 

 وهو مبنً على الطراز المعماري السابد فً المناطق الداخلٌة من ؼرب أفرٌقٌا. نٌهالجامع الكبٌر فً جٌ

وتؤتً الؽالبٌة العظمى من المنح الدراسٌة ألفرٌقٌا من الخارج وهً تهتم بالتمثٌل الؽرٌب والدخٌل على 

تعمرٌٌن أفرٌقٌا. وٌمٌل تنفٌذ قرارات وسٌاسات الحكومات إلى تكوٌن تؤثٌرات تإكد على محاباة المس

 األوربٌٌن.

 الفنون المرئية والعمارة

افات األفرٌقٌة.من أقدم النماذج الموجودة للفن تنوع الثق والعمارة األفرٌقٌة فرٌقًالفن األوٌعكس كٌل من 

التً تم العثور  الصدؾعاماً وهً مصنوعة من  82،000ٌرجع تارٌخها إلى  حبات خرزاألفرٌقً هً 

 مصرفً  الهرم األكبر بالجٌزةفً مؽارة الحمام، تافورالت، بالمؽرب. ظل  األترٌانعلٌها فً المستوٌات 

تقرًٌبا.  1300فً عام  كاتدرابٌة لٌنكولنسنة، إلى أن تم االنتهاء من  4،000لمدة  أطول بناء فً العالم

من الفنون المعمارٌة الجدٌرة بالذكر فً قارة أفرٌقٌا. كما تعتبر  لزمٌبابوي العظمىوتعتبر اآلثار الحجرٌة 

  من أمثلة هذه الفنون المعمارٌة. كنٌسة القدٌس جورج، وأثٌوبٌا، ومنها اللٌبالفً  الكنابس العمودٌةمجموعة 

، فً حٌن نتذكر إٌقاعات منطقة جنوب الصحراء للعالم العربًمنذ عهد بعٌد المركز الثقافً  المؽربٌعتبر 

سٌما فً ؼرب أفرٌقٌا، والتً تحولت عن طرٌق تجارة الرقٌق عبر األطلسً إلى  الكبرى فً أفرٌقٌا، ال

 ، -الرٌجٌه-(reggaeً )، موسٌقى رٌجوالجاز البلوز، السامبااألنواع الحدٌثة من الموسٌقى، مثل موسٌقى 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9%D8%8C_%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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و الروك أند رول. وقد شهدت الفترة ما بٌن الخمسٌنات إلى السبعٌنات من القرن الماضً  الرابوموسٌقى 

 تتضمن الموسٌقى  الهاٌالٌفولهذه األنواع من الموسٌقى ممزوجة بالطبول األفرٌقٌة الشعبٌة وموسٌقى تجمٌعاً 

ثة للقارة الكورال الؽنابً شدٌد التعقٌد لجنوب أفرٌقٌا، ونمط اإلٌقاعات الراقصة الخاص بسوكوس ، الحدٌ

التقالٌد األصلٌة للموسٌقى  .وقد تم الحفاظ على جمهورٌة الكونؽو الدٌموقراطٌةالذي تهٌمن علٌه موسٌقى 

 شمال أفرٌقٌاوالرقص أفرٌقٌا من خالل التقالٌد الشفوٌة، حٌث أنها تختلؾ عن أنماط الموسٌقى والرقص من 

ضحة فً فنون الموسٌقى والرقص فً شمال أفرٌقٌا، أما فً وا العربٌة. وتبدو تؤثٌرات وجنوب أفرٌقٌا

 .لالستعمارنتٌجة  التؤثٌرات الؽربٌةجنوب أفرٌقٌا فتتضح 

  الدين

ٌعتنق األفارقة العدٌد من المعتقدات الدٌنٌة، إال أنه من الصعب إجراء إحصاء لالنتماءات الدٌنٌة، ألن هذا 

األمر من األمور الحساسة بالنسبة للحكومات ذات الشعوب المختلطةووفقاً لموسوعة كتاب العالم، فإن 

% من 45، فإن للموسوعة البرٌطانٌة . ووفقاً المسٌحٌةهو الدٌن األكثر انتشاًرا فً أفرٌقٌا، تلٌه  اإلسالم

% ملحدٌن أو من أتباع الدٌانات األفرٌقٌة . 15من  % واقل40السكان هم من المسلمٌن، والمسٌحٌٌن 

رقة ، أو بهابٌون، أو من ذوي الخلفٌات الٌهودٌة.ومن أمثلة األفاهندوسوهناك عدداً صؽٌر اًمن األفارقة 

 . أوؼندافً شرق  Abayudayaالٌهود بٌتا إسرابٌل، وشعوب اللٌمبا و األبٌوداٌة 

 األقاليم والمناطق

المستخدم من قبل األمم  األمم المتحدةٌتم تصنٌؾ الدول فً هذا الجدول وفقاً لمخطط جؽرافً خاص بمنظمة 

، ٌشار المتحدة، وتم الحصول على البٌانات المتضمنة من مقاالت موثقة.ففً كل مرة تختلؾ فٌها البٌانات

 إلى ذلك بشكل واضح من خالل فقرة

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.A3.D8.AB.D9.8A.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.85.D9.8A.D9.82_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D9.82.D8.A7.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.BA.D8.B1.D8.A8.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 أفريقيا شمال  

 أفريقيا غرب  

 أفريقيا وسط  

 أفريقيا شرق  

 الجنوبية اأفريقي  

 

جغرافية  خريطة

 ألفريقيا

 

قمر صناعي  خريطة

 ألفريقيا

 

 سياسية ألفريقيا خريطة

 و [71]اسم المكان

 العلم اإلقليم مع

 المساحة

(km²) 

 التعداد

 (تقريب 2009)

 الكثافة

 السكانية

(/km²) 

 العاصمة

 49.5 316,053,651 6,384,904 :أفريقيا شرق
 

 بوجمبورا 322.9 [72]8,988,091 27,830 بوروندي 

 مورونً 346.7 [72]752,438 2,170 القمر جزر 

 جٌبوتً 22.4 [72]516,055 23,000 جٌبوتً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-71
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Africa-regions.png
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Topography_of_africa.png
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Africa_terrain.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:African_continent-ar.png
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Burundi.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_Comoros.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Djibouti.svg
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 أسمرة 46.5 [72]5,647,168 121,320 إرٌترٌا 

 أبابا أدٌس 75.6 [72]85,237,338 1,127,127 إثٌوبٌا 

 نٌروبً 66.0 [72]39,002,772 582,650 كٌنٌا 

 أنتانانارٌفو 35.1 [72]20,653,556 587,040 مدؼشقر 

 لٌلونؽوي 120.4 [72]14,268,711 118,480 ماالوي 

 بور لوٌس 629.5 [72]1,284,264 2,040 مورٌشٌوس 

 ماٌوت فرنسا 

 (فرنسا)
 مامودزو 489.7 [72]223,765 374

 مابوتو 27.0 [72]21,669,278 801,590 موزمبٌق 

 سان دٌنً 296.2 (2002)743,981 2,512 (فرنسا) رٌونٌون 

 كٌؽالً 397.6 [72]10,473,282 26,338 رواندا 

 فٌكتورٌا 192.2 [72]87,476 455 سٌشل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_(%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_(%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Eritrea.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Ethiopia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Kenya.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Madagascar.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Malawi.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Mauritius.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_France.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Mozambique.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_France.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Rwanda.svg
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 مقدٌشٌو 15.4 [72]9,832,017 637,657 الصومال 

 دودوما 43.3 [72]41,048,532 945,087 تنزانٌا 

 كمباال 137.1 [72]32,369,558 236,040 أوؼندا 

 لوساكا 15.7 [72]11,862,740 752,614 زامبٌا 

 هراري 29.1 [72]11,392,629 390,580 زٌمبابوي 

 18.4 121,585,754 6,613,253 :أفريقيا وسط
 

 لواندا 10.3 [72]12,799,293 1,246,700 أنؽوال 

 ٌاوندي 39.7 [72]18,879,301 475,440 الكامٌرون 

أفرٌقٌا  جمهورٌة

 الوسطى

 بانؽً 7.2 [72]4,511,488 622,984

 إنجامٌنا 8.0 [72]10,329,208 1,284,000 تشاد 

 برازافٌل 11.7 [72]4,012,809 342,000 الكونؽو جمهورٌة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Somalia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tanzania.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Uganda.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Zambia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Zimbabwe.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Angola.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Cameroon.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_Central_African_Republic.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Chad.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg
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الكونؽو  جمهورٌة 

 الدٌمقراطٌة
 كٌنشاسا 29.2 [72]68,692,542 2,345,410

 ماالبو 22.6 [72]633,441 28,051 االستوابٌة ؼٌنٌا 

 لٌبرفٌل 5.6 [72]1,514,993 267,667 الؽابون 

تومً  ساو 

 وبرٌنسٌب
 تومٌه ساو 212.4 [72]212,679 1,001

 24.7 211,087,622 8,533,021 :أفريقيا شمال
 

 الجزابر 14.3 [72]35,700,00 2,381,740 الجزابر 

 1,001,450 [73]مصر 
83,082,869[72] total, 

Asia 1.4m 
 القاهرة 82.9

 طرابلس 3.6 [72]6,310,434 1,759,540 لٌبٌا 

 الرباط 78.0 [72]34,859,364 446,550 المؽرب 

 الخرطوم 21.8 [72]41,087,825 1,882,000 السودان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Equatorial_Guinea.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Gabon.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Algeria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Libya.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Morocco.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Sudan.svg
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 جوبا 13.3 [72]8,000,000 600.000 السودان جنوب 

 تونس 64.1 [72]10,486,339 163,610 تونس 

العربٌة  الجمهورٌة 

الصحراوٌة 

 [74]الدٌموقراطٌة

 العٌون 1.5 [72]405,210 266,000

 :األقاليم األسبانية والبرتغالية في شمال أفريقيا

 الكناري جزر

 [75](إسبانٌا)
7,492 1,694,477(2001) 226.2 

بالماس دي  الس

 ,جران كنارٌا

كروس دي  سانتا

 تٌنٌرٌفه

 — 3,575.2 (2001)71,505 20 [76](إسبانٌا)سبتة

 مادٌرا جزر

 [77](البرتؽال)
 فونشال 307.4 (2001)245,000 797

 — 5,534.2 (2001)66,411 12 [78](إسبانٌا) ملٌلٌة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-75
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%8A_%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%8A_%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-76
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-77
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-78
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_South_Sudan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tunisia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_Canary_Islands.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_Ceuta.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Madeira.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_Melilla.svg
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 20.9 56,406,762 2,693,418 :الجنوبية أفريقيا
 

 جابورون 3.3 [72]1,990,876 600,370 بوتسوانا 

 ماسٌرو 70.2 [72]2,130,819 30,355 لٌسوتو 

 وٌندهوك 2.6 [72]2,108,665 825,418 نامٌبٌا 

 40.2 [72]49,052,489 1,219,912 أفرٌقٌا جنوب 

 كٌب ,بلومفونتٌن

 ,تاون

 [79]برٌتورٌا

 لوبانبا ,مبابان 64.7 [72]1,123,913 17,363 سوازٌالند 

 48.2 296,186,492 6,144,013 :إفريقيا غرب
 

 نوفو بورتو 78.0 [72]8,791,832 112,620 بنٌن 

 واؼادوؼو 57.4 [72]15,746,232 274,200 فاسو بوركٌنا 

 براٌا 107.3 [72]429,474 4,033 األخضر الرأس 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-79
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Botswana.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lesotho.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Namibia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_South_Africa.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Swaziland.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Benin.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Burkina_Faso.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Cape_Verde.svg
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 63.9 [72]20,617,068 322,460 العاج ساحل 
 [80],آبٌجان

 ٌاموسوكرو

 بانجول 157.7 [72]1,782,893 11,300 ؼامبٌا 

 اكرا 99.5 [72]23,832,495 239,460 ؼانا 

 كوناكري 40.9 [72]10,057,975 245,857 ؼٌنٌا 

 بٌساو 42.5 [72]1,533,964 36,120 بٌساو ؼٌنٌا 

 مونروفٌا 30.9 [72]3,441,790 111,370 لٌبٌرٌا 

 باماكو 10.2 [72]12,666,987 1,240,000 مالً 

 نواكشط 3.0 [72]3,129,486 1,030,700 مورٌتانٌا 

 نٌامً 12.1 [72]15,306,252 1,267,000 النٌجر 

 أبوجا 161.5 [72]149,229,090 923,768 نٌجٌرٌا 

 تاون جٌمس 14.4 [72]7,637 410 هٌلٌنا سانت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86_(%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_C%C3%B4te_d'Ivoire.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_The_Gambia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Ghana.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Guinea.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Guinea-Bissau.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Liberia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Mali.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Mauritania.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Niger.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Nigeria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Saint_Helena.svg
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 داكار 69.9 [72]13,711,597 196,190 السنؽال 

 فرٌتاون 89.9 [72]6,440,053 71,740 سٌرالٌون 

 لومً 106.0 [72]6,019,877 56,785 توؼو 

 33.0 1,001,320,281 30,368,609 المجموع
 

 

 

 

 

 قارة استراليا :

( على سطح القارة األسترالٌة. 2مٌل 2,941,300كٌلومتر مربع ) 7,617,930تعتبر مساحة أسترالٌا هً 

 وبحر تٌمور بحر آرافوراوٌحدها المحٌط الهندي من الؽرب والمحٌط الهادئ من الشرق، وٌفصلها عن آسٌا 

. تعتبر القارة القطبٌة الجنوبٌةعن  المحٌط المتجمد الجنوبً, وٌفصلها نٌوزٌلنداعن  بحر تسمانوٌفصلها 

نظراً إلى —. تعتبر أسترالٌا وسادس أكبر دولة فً العالم حسب المساحةأسترالٌا أصؽر قارة فً العالم 

 34,218أسترالٌا  شواطاتعتبر مساحة  وتعتبر أكبر جزٌرة بالعالمقارة جزٌرة،  —حجمها وانعزالها

الجزر البحرٌة( وتمتلك أسترالٌا مناطق كثٌرة وواسعة من المناطق مٌل( )باستثناء كل  21,262كٌلومتر )

(. هذه المنطقة االقتصادٌة 2مٌل 3,146,060كٌلومتر مربع ) 8,148,250االقتصادٌة الخالصة تقدر ب 

. باستثناء جزر مكواري تقع أسترالٌا ما بٌن القارة القطبٌة الجنوبٌةالخالصة ال تشمل اإلقلٌم األسترالً فً 

 شرقاً.° 154إلى ° 122جنوباً, و° 44إلى ° 9

ٌّد المرجانً العظٌمٌعتبر  ع فً مسافة قصٌرة عن شاطا ، هو أكبر منطقة للشعاب المرجانٌة فً العالم،ٌقالح

سلسلة  هً أكبر الفاصل الكبٌر المدىمٌل(. ٌعتبر  1,240كٌلومتر ) 2,000الشمالً الشرقً وٌمتك نحو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7#cite_note-uscen-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Senegal.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Sierra_Leone.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Togo.svg
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نٌوساوث على طول الساحل الشرقً من خالل  كوٌنزالندجبال فً أسترالٌا، فهً تمتد من شمال شرق والٌة 

فً الجنوب لتتحول للؽرب. وٌعتبر أعلى جبل فً األراضً األسترالٌة  ٌة فٌكتورٌاوالثم تصل إلى  وٌلز

على الرؼم من موجود  ؼرٌت دٌفاٌدٌنػقدم( هو جبل كوسٌزكو فً منطقة  7,310متر ) 2,228بطول 

وهو جبل ماسون بٌك الذي ٌصلح أرتفاعه  جزٌرة هٌردجبل أكثر ارتفاع منه لكنه فً المقاطعة األسترالٌة 

 قدم(.  9,006متر ) 2,745إلى 

تعتبر أسترالٌا أكثر قارة تسطحاً، وتربتها هً األقدم واألقل خصوبة، وهً تقرٌباً أرض صحراوٌة أو شبه 

جفافاً مهإولة؛ إال عن المناطق  قارةالجزء األكبر من األرض، وهً أكثر صحراوٌة وتمثل المناطق النابٌة 

نسمة لكل كٌلومتر  2.8الجنوبٌة شرقٌة والجنوبٌة ؼربٌة ذات المناخ المعتدل. وتعتبر الكثافة السكانٌة 

من أدنى المعدالت فً العالم. على الرؼم من أن السكان معظمهم ٌعٌش فً الساحل الجنوبً  مربع، وٌعتبر

الشملً من البالد, والطرؾ العلوي ومناطق ما  فً الجزء المناظر الطبٌعٌةالشرقً ذو المناخ المعتدل. تكثر 

 والصحراوٌة.  عشبٌة, ووجود الؽابات بها واألراضً البمناخها االستوابًخلؾ خلٌج كاربٌنتارٌا, التً تتمٌز 

والودٌان  الحجر الرملًمن  وودٌان منحدراتبٌنما فً الركن الشمالً الؽربً من القارة، فهً منطقة 

رتفعات وسط الضٌقة لمنطقة كٌمبرلً وأدناه بٌلبارا بٌنها فً الجنوب والمناطق الداخلٌة. بٌنما تعتبر م

 أسترالٌا هً قلب أسترالٌا. 

وظاهرة  الهنديالمحٌط بما فً ذلك ظاهرة قطبً —ٌتؤثر المناخ فً أسترالٌا بشكل كبٌر بتٌارات المحٌط 

فً  لألعاصٌرالتً ترتبط بالجفاؾ الدوري, والموسم االستوابً ذو الضؽط المنخفض المسبب  —النٌنو

نزول األمطار التً تختلؾ بشكل ملحوظ من عام آلخر. ٌسود  . وهذه العوامل تساهم فًشمال أسترالٌا

معظم الجزء الشمالً من البالد المناخ االستوابً ذو األمطار الصٌفٌة )الموسمٌة(. وثالثة أرباع أسترالٌا تقع 

ضمن المنطقة الصحراوٌة أو شبه صحراوٌة. وٌعتبر الركن الجنوب ؼربً فً الدولة ضمن إقلٌم البحر 

  ( ذو مناخ معتدل. تسمانٌامناخً، ومعظم الجنوب الشرقً )بما فً ذلك المتوسط ال

توا عام مضوا, وٌعتقد أن بعد هجرة البشر الذٌن أ 48,000و 42,000سكن البشر قارة أسترالٌاً ما بٌن 

 ومعابر البحر, ٌمكن أن ٌكونوا هإالء السكان الجدد هم  جسور الٌابسةعن طرٌق  جنوب شرق آسٌامن 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%AF_%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A9
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صابدي حٌوانات وأسماك وجامعً  سكان أسترالٌا األصلٌون. كان معظم سكان أسترالٌا األصلٌونأسالؾ 

 , ولم ٌعرفوا حٌنها تربٌة األسماك. 18ثمار فً وقت االستعمار األوروبً فً أواخر القرن ال

, كانت أول رإٌة سجلت فً التارٌخ أرخبٌل المالٌوبعد عدة زٌارات متفرقة من الصٌادٌن األسماك عند 

لألراضً األسترالٌة وأول تدفق أوروبً على القارة األسترالٌة نسبت إلى المالحة الهولندي فٌلٌم ٌانسون. 

, وصنع أول تدفق رسم الهولندي 1606خ مجهول فً بداٌات حٌث رأي شبه جزٌرة كٌب ٌورك فً تارٌ

كامل السواحل الؽربٌة والشمالٌة من أسترالٌا خالل القرن السابع عشر, وأسماها "هولندا الجدٌدة". لكنه لم 

فً الساحل الشمالً الؽربً  ولٌام دامبٌركشؾ األنجلٌزي ٌبذل أي محاولة الستٌطانها. رسى المالح والمست

ورسم  جٌمس كوك, أبحر 1770. فً عام 1699وأٌضاً فً رحلة العودة عام  1688من أسترالٌا عام 

الساحل الشرقً ألسترالٌا, وأسماها جنوب وٌلز الجدٌدة وأحتلتها برٌطانٌا العظمى. مهدت اكتشافات كوك 

 26وهً نٌوساوث وٌلز فً  مستعمرة ملكٌةالطرٌق إلنشاء مستعمرة عقوبات. وأنشات برٌطانٌا ملكٌة 

   , عندما قاد أرثر فٌلٌب األسطول األول لمٌناء جاكسون, وٌعتبر هذا التارٌخ العٌد الوطن1788ًٌناٌر 

حتى أصبحت مستعمرة  1803حالٌاً, فً  تسمانٌاألسترالٌا. أستعمرت أرض فان دامٌن, والتً تسمى 

. بعد انفصال 1828فً  . وقامت المملكة المتحدة باستعمار الجزء الؽربً من أسترالٌا1825مستقلة فً 

فً  وكوٌنزالند 1851فً  وفٌكتورٌا 1836فً  وب أسترالٌاجنعدة مستعمرات عن نٌوساوث وٌلز مثل: 

قلٌم الشمالً الذي كان منفصالً عن الجنوب األسترالً, حٌنها كانت جنوب أسترالٌا . تؤسس األ1859

, ولكنهم مإخراً وافقوا على وؼرب أسترالٌا فٌكتورٌامقاطعة حرة ولم تكن مستعمرة عقوبات أبداً. وكذلك 

ؾ نقل المحكوم علٌهم للمستعمرة, حٌنها نقل المحكوم علٌهم إلٌها. وقاد سكان نٌوساوث وٌلز إلى حملة إلٌقا

 . 1848كانت أخر سفٌنة للمحكوم علٌهم تصل نٌوساوث وٌلز فً 

نسمة فً وقت االستعمار  1,000,000إلى  750,000كان تعداد السكان األصلٌٌن ٌقدر ما بٌن 

عاماً الذٌن سبقوا االستعمار, وٌرجع ذلك إلى األمراض  150فضت بشدة خالل األوروبً, ولكنها أنخ

المعدٌة. ٌعتبر المإرخٌن أمثال هٌنري رٌنولدز "األجٌال المسروقة" )إبعاد أطفال السكان األصلٌن عن 

 عمل أهالٌهم( جرٌمة إبادة جماعٌة, وساهمت فً انخفاض السكان األصلٌٌن. كسبت الحكومة الفدرالٌة القوة ل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1606
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1688
https://ar.wikipedia.org/wiki/1699
https://ar.wikipedia.org/wiki/1770
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1788
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1803
https://ar.wikipedia.org/wiki/1825
https://ar.wikipedia.org/wiki/1828
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1836
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1851
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1859
https://ar.wikipedia.org/wiki/1859
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1848
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ٌُعرؾ الملكٌة التقلٌدٌة لألرض إلى 1967 بعد استفتاء عام سكان أسترالٌا األصلٌونقوانٌن ألحترام  . لم 

رض ، عندما أعلن القاضً مابو كوٌنزالند الثانً فً المحكمة العلً التً ألؽت تبعٌة األ1992عند عام 

  األسترالٌة ألحد وأكدت أنها لم تكن تابعة ألحد قبل االحتالل األوروبً.

ألراضً األسترالٌة فً الذي كان سبًبا فً نمو اقتصادي واضح إلً تدافع الناس إلً ا اكتشاؾ الذهبأدي 

فً  الكومنولث األسترالًٌعرؾ باسم  ظهر ما 1900. وفً عام 1861حتً سنة  1851الفترة من سنة 

 — جنوب أسترالٌا — ث وٌلزنٌو ساو— فٌكتورٌاسنة حٌن اتحدت ست مستعمرات إسترالٌة وهً )

، بل كانت ستة مستعمرات 1901(. لم تكن أسترالٌا دولة قبل أسترالٌا الؽربٌة — كوٌنزالند — تاسمانٌا

، صوت األسترالٌٌن أن ٌتحدوا سوٌاً لدولة واحدة، تدعى 1901مستقلة تدٌرها برٌطانٌا. وفً استفتاء عام 

لإلمبراطورٌة البرٌطانٌة. ونشؤ إقلٌم  دومٌنٌونالكومنوٌلث )الثروة المشتركة( األسترالً. لكن ظلت أسترالٌا 

وكان موقع العاصمة  1911العاصمة الفدرالٌة )الذي سمً الحقاً باسم إقلٌم العاصمة األسترالً( عام 

عندما  1927حتى  1901موقع الرباسة مإقًت منذ  مٌلبورن. كانت كانبٌراالمستقبلٌة لإلتحاد الفدرالً 

إلى جانب البرٌطان ضد  1914عام  الحرب العالمٌة األولىانضمت أسترالٌا فً  كانبٌراكانت تبنى مدٌنة 

, وقاد معركة جالٌبولًفً  جالٌبولً. وقد أرسلوا الجنود األسترالٌٌن إلى وتركٌا النمسا والمجر، ألمانٌا

أسترالً قتلوا  60,000, أكثر من الجبهة الؽربٌةحاربوا بشجاعة، لكن هزمهم األتراك. وأٌضاً حاربوا فً 

حٌث —مٌالد الدولة جالٌبولً. وٌعتبر العدٌد من األسترالٌٌن هزٌمتهم فً 152,000فً المعركة وجرح 

  كانت أول حركة عسكرٌة كبرى.

)قاعدة الجٌش األسترالً  ANZACرالٌون بٌوم إتحادهم مع نٌوزلندا وقٌامهم ببناء قاعدة ٌحتفل األست

 معركة جالٌبولًوالنٌوزٌلندي( فً ٌوم هزٌمتهم فً 

رسمٌاً معظم الروابط الدستورٌة بٌن أسترالٌا  1931أنهى النظام األساسً لوٌستمٌنستر فً برٌطانٌا عام 

 الكساد الكبٌروعندها عاشت أسترالٌا أٌام صعبة فً عصر  1942والوالٌات المتحدة وإعتمدتها أسترالٌا فً 

بولندا فً  أدولؾ هتلرعندما ؼزا  ألمانٌا النازٌةرب ضد فً عصر الثالثٌنٌات وانضمت لبرٌطانٌا فً ح

  الٌابانوأُسر العدٌد من الجنود األسترالٌون ؼزو  للمملكة المتحدةوالهزٌمة الكبرى  1941. وفً 1939

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1851
https://ar.wikipedia.org/wiki/1861
https://ar.wikipedia.org/wiki/1900
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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فً مهاجمة أسترالٌا، وقد خاؾ البعض من ؼزو الٌابان ألسترالٌا، لكن  الٌابانوعندها بدأت  لسنؽافورة

 اللوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وعندها أصبحت أسترالٌا دولة صدٌقة الٌابانأوقفوا  بحرٌة الوالٌات المتحدة

, أصبحت أسترالٌا ضمن حلؾ 1951وأصبحت الوالٌات المتحدة دولة محالفة وحامٌة ألسترالٌا. منذ 

(. بعد أنتهاء الحرب، حست ANZUS: باإلنجلٌزٌةعسكري جدٌدة مع الوالٌات متحدة, ٌسمى أنزوس )

أسترالٌا انها تحتاج للمزٌد من األشخاص لٌملإا البلد وٌعملوا بها, وقامت الحكومة بؤنها بتشجٌع الهجرة من 

  وكل مكان. وعندها تؽٌرت ثقافة وسكان والمنظر الربٌسً ألسترالٌا. أسٌا

تً أنهت كل دور برٌطانً فً , ال1986كان أخر عالقة بٌن أسترالٌا والمملكة المتحدة قانون أسترالٌا عام 

%( من األسترالٌون برفض 55، جرى استفتاء صوت فٌه )1999حكومة الوالٌات األسترالٌة. فً عام 

، وتعمل الحكومة على زٌادة تركٌز 1972. منذ انتخاب حكومة واٌتالم فً بربٌس جمهورٌةاقتراح عمل 

قات مع دول حوض المحٌط األطلنطً, مع أن إبقاء العالقات القرٌبة مع حلفاء أسترالٌا وشركاء العال

  التجارة.

 السياسة

 لٌحل محل المقر القدٌم. 1988الذي أفتتح عام  بكانبٌرامقر البرلمان األسترالً 

من قبل  نظام برلمانًمقسمة. وهً تستخدم  فدرالٌةبقوات  ملكٌة دستورٌةٌعتبر نظام الحكم فً أسترالٌا 

دول التً تمتلك منصب ملكة أسترالٌا, وهً أٌضاً صاحبة المنصب كملكة باقً  إلٌزابٌث الثانٌةحكومة مع 

. تسكن الملكة فً المملكة المتحدة, ومن ٌمثلها هم خلفاءها فً أسترالٌا )ٌمثلها الحاكم العام فً الكومنولث

ل الدولة(, وتعطى السلطة التنفٌذٌة السٌادة تحت الدستور األسترالً, المرحلة الفدرالٌة والمحافظٌن فً مراح

لكن من ٌمنحها القوة لتنفٌذها الحاكم العام. كان أبرز قرار للحاكم العام هو إقالة حكومة واٌتالت أثناء األزمة 

 .1975الدستورٌة عام 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB
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 التقسيمات اإلدارية

 

 

 والٌات أسترالٌا

 ٌات ومقاطعتٌن أساسٌتٌن:تنقسم أسترالٌا إلى ست وال

 سٌدنًوعاصمتها  نٌو ساوث وٌلز

 برٌزبٌنوعاصمتها  كوٌنزالند

 أدٌلٌدوعاصمتها  الٌاجنوب أستر

 هوبارتوعاصمتها  تازمانٌا

 ِملبورنوعاصمتها  فٌكتورٌا

 بٌرثوعاصمتها  أسترالٌا الؽربٌة

 دارِونوعاصمته  المقاطعة الشمالٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:States_and_Territories_of_Australia_-_AR.png
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 كانبٌراوعاصمتها  مقاطعة العاصمة األسترالٌة

وأسترالٌا  وفٌكتورٌا وتسمانٌا وجنوب أسترالٌا وكوٌنزالند نٌوساوث وٌلز—والٌاتتتكون أسترالٌا ستة 

فً بعض األحٌان ٌعامل المقاطعتان  —وإقلٌم عاصمة أسترالٌا إقلٌم شمالً—كبرىومقاطعتان  —الؽربٌة

نقٌض من ذلك, على أنهم والٌات, لكن ٌمكن لبرلمان الكومنولث أن ٌتخطى أي تشرٌع لبرلمانتهم. وعلى ال

من  51تتجاوز التشرٌعات االتحادٌة الفدرالٌة تشرٌعات الوالٌات فً المناطق التً وردت فً المادة 

الدستور األسترالً, ولكن تحتفظ تشرٌعات الوالٌات بجمٌع الصالحٌات فً باقً المواد المتبقٌة, تشمل 

ٌث انهم ال والحكومة المحلٌة, ح والمواصالت العامة والطرق وقضاء الوالٌة وشرطة الوالٌة المدارس

 .51ٌندرجوا تحت األحكام الواردة فً المادة 

وإقلٌم  اإلقلٌم الشمالًفً —تمتلك كل والٌة وكل مقاطعة كبرى له برلمانها الخاص ومجلس تشرٌعً واحد

تبر للوالٌات كٌانات ذات سٌادة, ومجلسٌن تشرٌعٌن فً باقً الوالٌات. تع —وكوٌنزالندعاصمة أسترالٌا 

على الرؼم من أنها تخضع لبعض قوى الكومنولث على النحو المحدد فً الدستور. تعتبر المجالس السفلى 

(; بٌنما المجالس العلٌا هً المجلس التشرٌعً. وتسمانٌا جنوب أسترالٌاهً الجمعٌة التشرٌعٌة )مجلس نواب 

هً  الملكةً كل إقلٌم ربٌس وزراء. تعتبر ٌعتبر ربٌس الحكومة فً كل والٌة هو ربٌس الوزراء, وف

, تمثل الملكة على أنها الكومنولث, تعتبر هً المدٌرة. وفً اإلقلٌم الشمالًالحاكمة بالنسبة لكل والٌة. وفً 

 الحاكم العام.

, فهً تتمتع بسلطة 1979هً مقاطعة خارجٌة, ولكنها بقانون جزٌرة نورفولك عام  جزٌرة نورفولكتعتبر 

 , تعتبر الملكة هً الحاكمة الربٌسٌة, لكن ربٌس البالد هو أوٌن والٌش.وحكم ذاتًأكبر 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%84%D9%83_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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   داصتقالا

 الدوالر األسترالًذات إنتاج محلً مرتفع مع انخفاض معدل الفقر. وٌعتبر  سوق اقتصاديتمتلك أسترالٌا 

جزر ضالً عن دول , فوجزٌرة نورفولك وجزر كوكس لجزٌرة كرٌسمسالعملة الرسمٌة للدولة, وأٌضاً 

بعد اندماج بورصة األسترالٌة  2006ً عام . وفوتوفالو وناورو كٌرٌباسالمستقلة  المحٌط الهادي

  بؤسترالٌا تاسع أكبر سوق فً العالم. راق المالٌةسوق األووبورصة العقود اآلجلة بسٌدنً, أصبح 

وتعتبر أسترالٌا فً المركز الثالث عشر  ,2010 مإشر الحرٌة االقتصادٌةوتصنؾ أسترالٌا الثالثة فً 

 وفرنسا وألمانٌا المملكة المتحدة; أعلى من الناتج المحلً األجمالً للفردوالتاسعة من حٌث  كؤكبر اقتصاد

نمٌة . وكانت الدولة مصنفة فً المركز الثانٌة ضمن مإشر التوالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان وكندا

وكل مدن أسترالٌا  .2010توم واألول فً مإشر االزدهام إلحصابٌات لٌجا 2010 لألمم المتحدةالبشرٌة 

فً المركز  ملبورنحٌث تصنؾ  العٌش بها الكبرى تصنؾ ضمن إحصابٌات العالمٌة للمدن التً ٌمكن

ضمن أكثر مدن  2008( لعام The Economist: باإلنجلٌزٌةً ضمن إحصابٌات االقتصادي عام )الثان

  فً المركز الرابع والسابع والتاسع. وسٌدنً وأدٌلٌد بٌرثٌمكن العٌشة بها, وٌلٌها 

وقد تبع هذا  وعدلت على جزء من النظام المالً. 1983فً عام  الدوالر األسترالًطرحت حكومة هوك 

وعلى األخص فً مجال  التؽٌر تؽٌٌر جزئ لسوق المال وخصخصة المزٌد من الشركات المملوكة للدولة

%( ضرٌبة 10مع تقدٌم خدمة ) 2000ابب ؼٌر مباشرة فً ٌولٌو االتصاالت. تم وقد تؽٌر نظام الضر

النظام الضرٌبً فً أسترالٌا على ضرٌبة الدخل الشخصً ودخل الشركة كمصدر وٌعتمد  السلع والخدمات.

  ربٌسً لعابدات الحكومة.

%(. وارتفعت 5.1حٌث بلػ نسبة البطالة ) نسمة ٌعملون. 10,033,480, كان هناك عدد 2007فً ٌناٌر 

وعلى مدار العقد الماضً,  .2009–2008%( عبر 9.7%( إلى )8.7( من )24–15بطالة الشباب )

%(. وقد وصل 6–5%( ونسبة العابد األساسً )3–2كانت نسبة التضخم المالً عادة تتراوح ما بٌن )

%( من 70) والمحاسبةإلى والخدمات المالٌة والتعلٌم السٌاحةمعدل قطاع الخدمات االقتصادٌة, الذي ٌشمل 

خاصة –تعتبر األسترالٌا, الؽنٌة بالموارد الطبٌعٌة, أكبر مصدر للمنتجات الزراعٌة إجمالً الناتج المحلً.

 . على وفحم ؼاز طبٌعًعلى هٌبة  والطاقة –والذهب خام الحدٌدمثل –والمنتجات المعندٌة –والصوؾ القمح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85
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%( من إجمالً الناتج المحلً, وذلك ألنها 5%( و)3مثل )الرؼم من معدل الزراعة والمصادر الطبٌعٌة ٌ

والوالٌات المتحدة  والصٌن الٌابانتسهم بشكل كبٌر فً التصدٌر. وتعتبر أكبر مستوردٌن من أسترالٌا هم 

 $5.5وتحتل أسترالٌا المركز الرابع فً تصدٌر النبٌذ, حٌث ٌسهم فً  .ونٌوزٌلندا وجنوب كورٌا األمرٌكٌة

  ملٌار سنوٌاً القتصاد الدولة.

 البيئة

على الرؼم من أن معظم أسترالٌا مناطق شبه قاحلة أو صحراء, إال أنها تمتلك مجموعة متنوعة من البٌبات 

. وبسبب التنوع الحٌوي الشدٌد, ولذلك تصنؾ ضمن البلدان ذات الؽابات االستوابٌةإلى  بٌبة اآللبٌةمثل من 

, وعزلة جؽرافٌة طوٌلة المدى, معظم الكابنات الحٌة فً أسترالٌة ٌةاألقالٌم مناخعمر القارة الكبٌر, تتنوع 

%( من الطٌور 45%( من الثدٌٌات و)84%( من األزهار و)85فرٌدة من نوعها ومتنوعة. حوالً )

ولدى أسترالٌا عدد كبٌر من الزواحؾ,  بالقارة. متوطنة%( األسماك التً تعٌش فً المناخ المعتدل 89و)

  نوع. 755حٌث تصل إلى 

فً المناطق األقل قاحلة  الكٌناتتؤلؾ معظم ؼابات أسترالٌا من األنواع دابماً الخضرة, خصوصاً أشجار 

ومن بٌن الحٌوانات األسترالٌة األكثر شهرة هم  انتشاراً. األنواعفً الصحاري المناطق الجافة كؤكثر  وطلح

والطٌور  والومبت والكواال الكنؽر, مثل الجرابٌات(; ومجموعة من نضناضوال خلد الماء) أحادٌات المسلك

 أفاعً سامةوٌعتبر أسترالٌا موطن للعدٌد من الحٌوانات الخطٌرة فً ما بٌنهم أكثر  مثل إٌمو والكوكابورا.

بما فً ذلك كابنات حٌوانٌة  انقرضت العدٌد من النباتات منذ االستٌطان األول البشري للقارة, فً العالم.

  .ثٌلسٌنضخمة أسترالٌة, وأخرون اختفى منذ االستٌطان األوروبً, مثل 

 مهددة بسب النشاطات اإلنسانٌة. األنواعهناك العدٌد من المناطق اإلٌكولوجٌة األسترالٌة, والعدٌد من 

المهددة  األنواعهو االطار القانونً لحماٌة  1999لعام  التنوع الحٌويوقانون حماٌة البٌبة الفدرالٌة وحفظ 

فً إطار اإلستراتٌجٌة الدولٌة لحفظ وحماٌة التنوع البٌبً  المحمٌات الطبٌعٌة. وأنشا العدٌد من باالنقراض

 وأنشا ,اتفاقٌة رامسارضمن  منطقة رطبة 65وصنفت  األسترالٌة والحفاظ على النظم االٌكولوجٌة الفرٌدة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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البٌبً فً مإشر األداء  163ضمن  51وكانت أسترالٌا تحتل المرتبة رقم  .مواقع للتراث العالمً 16

2010.  

 الديموغرافيا

  التعداد السكاني ألستراليا

 أستراليا األصليون سكان تعداد عام

 

  1,000,000إلى  750,000 1788ماقبل 

 

 % نسبة الزيادة تعداد السكان غير األصليين عام

1788 900  — 

1800 5,200 14.6% 

1850 405,400 8.7% 

 % نسبة الزيادة التعداد السكاني عام

1900 3,765,300  — 

1910 4,525,100 1.8% 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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1920 5,411,000 1.8% 

1930 6,501,000 1.8% 

1940 7,078,000 0.9% 

1950 8,307,000 1.6% 

1960 10,392,000 2.2% 

1970 12,663,000 2.0% 

1980 14,726,000 1.5% 

1990 17,169,000 1.5% 

2000 19,169,100 1.1% 

2010 20,971,000 0.9% 

سترالٌا جاء من برٌطانٌا, ومعظم األسترالٌٌن بصفة عامة منذ عدة األجٌال, والنصٌب األكبر للمهاجرٌن أل

, كان نسبة األسترالٌٌن فً أسترالٌا 2006من أصول برٌطانٌة وإٌرلندٌة. فً إحصاءات 

 واأللمانٌٌن%( 4) واإلٌطالٌٌن%( 8) والسكوتلندٌٌن%( 9) واإلٌرلندٌٌن%( 32) واإلنجلٌز%(37.13)

 %(2. )واإلؼرٌق%( 3) والصٌنٌٌن%( 4)

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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, نتٌجة الزٌادة الكبٌرة فً الحرب العالمٌة األولىتضاعؾ عدد السكان أسترالٌا أربعة أضعاؾ بعد نهاٌة 

ملٌون نسمة إلى أسترالٌا, وسكن بها  5.9, هاجر 2000حتى  انٌةالحرب العالمٌة الثبعد  الهجرة.

وألسباب العابلة أو  جدد. وهذا ٌعنً ان كل اثنٌن من كل سبعة أسترالٌٌن جاءوا من الخارج. كمهاجرٌن

ملٌون  42ستكون أسترالٌا عدد سكانها  2050وٌخطط أن فً  نصٌب األكبر من أسباب الهجرة. اللجوء

  نسمة.

%( األسترالٌٌن فً أسترالٌا ولدوا بالخارج, وأكبر خمسة جماعات 23.1, كانت نسبة )2001فً 

وصل عدد  99–1998وفً  .والصٌن وفٌتنام وإٌطالٌا ونٌوزٌلندا المملكة المتحدةمهاجرٌن كانوا من 

ألسترالٌا بشكل معظمهم أتى من  131,00, هاجر أكثر من 06–2005بٌن  وما 67,900المهاجرٌن إلى 

 [112].168,700أن ٌصل عدد المهاجرٌن  11–2010وحالٌاً تسعى أسترالٌا فً ما بٌن  ,وأوقٌانوسٌا أسٌا

 2.2نسمة )أي  410,003ٌساوي  –أبورجٌٌن وسكان مضٌق تورٌس–سكان أسترالٌا األصلٌونكان عدد 

ولم  1976نسمة فً إحصاءات  115,953, وهو ارتفاع ملحوظ بعد أن كان 2001من تعداد السكان( فً 

ٌتم احتساب عدد كبٌر من السكان األصلٌٌن وذلك نتجة لحالتهم الؽٌر مسجلة باإلحصابٌة, ولكن بعد عند 

  .2001% من مجموع السكان( فً 2.4نسمة )أي  460,140احتسابهم سٌكون العدد 

ض مستوى التعلٌم, , باإلضافة النخفا أكثر من العادي سكان أسترالٌا األصلٌٌنتشهد معدالت سجن وبطالة 

وقد وصفت بعض  عن السكان الؽٌر األصلٌٌن ألسترالٌا. 17–11ومتوسط العمر المتوقع لدٌهم أقل ب

  أنها مجتمعات فاشلة.المجتمعات النابٌة للسكان األصلٌٌن على 

ٌعٌش حوالً ثالثة أرباع من األسترالٌٌن فً المدن الحضرٌة والمدن الساحلٌة. والشاطا جزء ال ٌتجزأ من 

ٌة تعتبر اللؽة الوطن اإلنجلٌزٌةعلى الرؼم من أن أسترالٌا ال تمتلك لؽة رسمٌة, إال أن  الهوٌة األسترالٌة

تعتبر اإلنجلٌزٌة األسترالٌة لها هً اللؽة األكثر انتشاراً بٌن المجتمع. وهً تتشابه مع اإلنجلٌزٌة فً  الفعلٌة.

هً  اللؽة اإلنجلٌزٌة, تعتبر 2006ضمن إحصابٌة  مع بعض االستثناءات البارزة. النحو واإلمالبٌة لكن

%( من السكان. وباقً اللؽة المستخدمة فً المنازل هً 79أكثر لؽة تستخدم فً المنازل وبنسبة قرٌبة من )

 بٌرة من المهاجرٌن من وٌعتقد أن نسبة ك %(.1.2) والكانتونٌة%(, 1.3) والٌونان%( 1.6) اإلٌطالٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7#cite_note-112
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D8%A4
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أكد مإشر التنمٌة المبكرة ألسترالٌا ان أكثر لؽة  11–2010الجٌل األول والثانً كانوا أصحاب لؽتٌن. فً 

  .والهندٌة والصٌنٌة والٌونانٌة الفٌتنامٌةتلٌها  العربٌةهً  اإلنجلٌزٌةشابعة ٌتحدث بعد األطفال بعد 

قبل االتصال األوروبً األول له,  لسكان أسترالٌا األصلٌونلؽة  300و 200ٌعتقد أنه كان هناك ما بٌن 

لسكان أسترالٌا لؽة  18لؽة فقط. عدد كبٌر من اللؽة ٌتحدثها كبار السن; ونحو  70لكنه نجى منها 

سكان أسترالٌا من  52,000, أفادت ان 2006فً إحصاءات  ٌنطقها جمٌع الفبات العمرٌة. األصلٌون

ولدى أسترالٌا لؽة  فً المنزل. سكان أسترالٌا األصلٌون% منهم فقط( ٌتحدث لؽات 12)أي  األصلٌون

  شخص أصم. 5,500ً إشارة معروفة باسم أوسالن, وهً اللؽة الربٌسٌة لحوال

 الدين

, بما فٌهم مسٌحٌٌن%( من األسترالٌٌن 64, كان )2006ال ٌوجد ألسترالٌا دٌانة رسمٌة. فً إحصابٌات 

 واإللحاد اإلنسانٌة العلمانٌةا %( ال دٌانة لهم )وٌشمل هذ19, ونحو )انجلٌكان%( 19) كاثولٌك%( 26)

%( لم ٌجٌبوا على 12, ونحو )2006و 2001نتشارات ما بٌن ( حٌث كانت أكثر اوالعقلٌة والالأدرٌة

فً أسترالٌة هً السإال )حٌث أنه اختٌاري( أو لم ٌجٌبوا باجابة حقٌقٌة. أكبر نسبة دٌانة بعد المسٌحٌة 

ان عدد %( وهذا ٌعنً 0.5) والٌهودٌة%( 0.8) والهندوسٌة%( 1.7) اإلسالم%( وٌلٌها 2.1) البوذٌة

 1.5كان  2004ونسبة الحضور للكنٌسة فً %(.6المتدٌٌن بدٌانات ؼٌر مسٌحٌة فً أسترالٌا أقل من )

وفً إحصابٌة عالمٌة قامت بها شركة ؼٌر ربحٌة ألمانٌة، وجدت أن  %( تعداد السكان.7.5ملٌون: أي )

دولة. وحوالً كل ثالثة من  21من  17ول تدٌناً فً العالم الؽربً، حٌث تقع فً المركز الأسترالٌا أقل الد

 1,718واكدت احصابٌة قامت على  أربعة أسترالٌٌن ال ٌعتنقون دٌناً أو ال ٌضعون الدٌن ضمن أساسٌاتهم.

, بٌنما 2009%( فً 16أي ) 1993%( فً 23هبط من ) الحضور للكنٌسةأسترالً أقامتهم ان عدد 

%( فً 33تضابل إلى ) 1993الذٌن ٌحضرون الكنابس فً عام  29حتى  15%( من بٌن عمر 60)

2009.  

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
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 التعليم

ً ما بٌن عاماً إجبارٌاً من التعلٌم ف 11فً أسترالٌا إلزامً. حٌث ٌتلقى كل األطفال  المدارسٌكون حضور 

بنسبة كبٌرة. وٌكون  محو األمٌةثم ٌعطوهم عامٌن اختٌارٌٌن إضافٌٌن, وهذا ساهم فً  ,16إلى  6العمر 

امٌاً إال أنه عادة ماٌقوموا بها. وفً برنامج وإن لم تكن إلز هناك سنة تمهٌدٌة قبل العام األول من الدراسة,

الدولً لتقٌٌم الطالب, عادة ماتكون أسترالٌا ضمن األوابل الخمس فً من أكثر من ثالثٌن دولة كبرى 

ٌعتبر  متقدمة. وتصنؾ المنظمة التعاون وتنمٌة البالد أسترالٌا ضمن أكثر الدول تكلفة لحضور الجامعة.

عام لدٌهم مإهالت مهنٌة ومإهالت التعلٌم  64و 25%( من األسترالٌن الذٌٌن ٌتراوح عمرهم ما بٌن 58)

 %( وهو ٌعتبر أكبر مإهل ضمن منظمة التعاون وتنمٌة البالد.48ومعدل التخرج الجامعً ) العالً,

تنافس الجامعات األسترالٌة على مراكز متقدمة فً تصنٌؾ الجامعات العالمً حٌث حصلت جامعة ملبورن 

على مستوى العالم حسب تصنٌؾ التاٌمز للتعلٌم العالً للتصنٌؾ العالمً للجامعات لعامً  36على المرتبة 

 71وجامعة سٌدنً على المرتبة  43رتبة على الم جامعة أسترالٌا الوطنٌةوحصلت  2010-2011

وجامعة نٌو ساوث وٌلز على المرتبة  81وجامعة كوٌنزالند على المرتبة  73على المرتبة  وجامعة أدلٌد

  .178وجامعة موناش على المرتبة  152

 الصحة

اث. عاماً لإلن 83.5عاماً للذكور و 78.7كان  2006ٌعتبر معدل العمري االفتراضً فً أسترالٌا فً 

أكبر مسبب للوفاة والمرض. ولدى  التدخٌنولدى أسترالٌا أكبر المعدالت لسرطان الجلد فً العالم, وٌعتبر 

ٌعتبر إجمالً اإلنفاق على  من مواطنً الدول المتقدمة األخرى زٌادة الوزناألسترالٌٌن نسبة عالٌة فً 

%( من إجمالً اإلنتاج العام. وتقدم أسترالٌا خدمة 9.8الصحة )بما فً ذلك القطاع الخاص( حوالً )

وتنظم الوالٌات المستشفٌات وخدمات  , والتً تعرؾ باسم مٌدٌكٌر.1975الرعاٌة الصحٌة الشاملة منذ 

  العٌادات الخارجٌة, بٌنما تمول الكومنولث شركات األدوٌة وتدعم الممارسة العامة للصٌدلة.

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9
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 الثقافة

األنجلو سلتٌك. وكانت البٌبة أسترالٌة  بالثقافة الؽربٌة، تؤثرت الثقافة األسترالٌة بقوة 1788منذ عام 

الطبٌعٌة والثقافات األصلٌة لها تؤثٌر ممٌز أٌضا على مالمح الثقافة فً البالد. ومنذ منتصؾ القرن العشرون 

 بشدة على أسترالٌا، ال سٌما من  الثقافة الشعبٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌةأثرت 

 

ٌون والسٌنما. تؤثٌرات ثقافٌة أخرى تؤتً من البلدان اآلسٌوٌة المجاورة، ومن خالل الهجرة على خالل التلفز

  نطاق واسع من ؼٌر الدول الناطقة باللؽة اإلنكلٌزٌة.

 الفنون

األسترالٌة قد بدأت فً الكهوؾ عن طرٌق السكان األصلٌون. واعتمد األسترالٌٌن  الفنون البصرٌةٌعتقد أن 

ومنذ االستٌطان  األصلٌٌن إلى حد كبٌر على نقل فنونهم الشعبٌة شفهٌا، من خالل االحتفاالت والقصص

ٌع الفن األسترالً. المناظر الطبٌعٌة فً البالد ال تزال األوروبً، أصبحت المناظر الطبٌعٌة هً أحد مواض

ٌشكل مصدر إلهام للفنانٌن الحداثٌة األسترالٌٌن، وقد تم تصوٌر ذلك فً األعمال المشهود لهم من قبل من 

أمثال سٌدنً نوالن،  فرٌد وٌلٌامس ، سٌدنً لونػ ، وكلٌفتون بؾ. وٌعد الفن المعاصر للسكان األصلٌٌن هو 

الفنٌة الوحٌدة ذات األهمٌة الدولٌة للخروج من أسترالٌا و"أخر حركة فنٌة عظٌمة للقرن الحركة 

، هنري بانجو باترسونالعشرٌن".كما تؤثر األدب األسترالً بالمناظر الطبٌعٌة أٌضا، فؤعمال كتاب مثل 

لوسون، ودوروثٌا ماكٌالر تعد مثاال على ذلك. وكون البالد مستعمرة سابقا، وتمثل ذلك فً األدب فً وقت 

، وهو جابزة نوبل فً األدبعلى  باترٌك واٌت، منح 1973مبكر، له شعبٌة مع أسترالٌا الحدٌثة. وفً عام 

  أول أسترالً ٌحقق هذا.

كثٌرا بالبٌبة المحٌطة. فاعتمدت معظم القبابل البدابٌة على الصٌد وجمع الفاكهة  السكان األصلٌونتؤثر طعام 

 والنباتات. ثم أدخل المستوطنون األوابل األطعمة اإلنكلٌزٌة للقارة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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ن األسترالٌٌن الٌوم. منذ بداٌة القرن وهً أنواع األطعمة التً أترت كثٌرا فً األكالت المحببة لكثٌر م

العشرون، بدأت األطعمة األسترالٌة ٌزٌد تؤثرها بالمهاجرٌن للبالد خصوصا من جانب المهاجرٌن القادمون 

  ومن آسٌا. أوروبا الجنوبٌةمن 

ٌُصنع فً  الخمر  160منطقة إنتاج مختلفة وهو ما ٌتكون من إجمالً مساحة ما ٌقرب من  60فً أسترالٌا 

جنوب البالد العتدال المناخ هناك. كل منطقة فً هذه الوالٌات تنتج نوع  ألؾ هٌكتر تتمركز فً األساس فً

بجابزة   (en) بٌنفولذز ؼرانػمختلؾ من الخمر على حسب نوع التربة والمناخ السابد فٌها. وقد فاز خمر 

ز بها نوع خمر من خارج أوروبا ، وهً الجابزة التً ٌفو1995"واٌن سبكتاتر" ألفضل نوع خمر فً عام 

 أو كالفورنٌا ألول مرة. 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B0%D8%B2_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Penfolds_Grange

