المقاطعات الكندية

في كندا عشرة مقاطعات وثالثة اقاليم ،تستمد المقاطعات صالحيتها من القققانقال القديقتقا
لعام  7681وتدا من قبل حكامة محلية عقلقم مسقتقام القمقققاطقعقة ،يمقا اتققالقيقم فقتقسقتقمقد
صالحياتها من الحكامة االتحادية المركزية.
تضم كندا العديد من المناطق الجغرافية وخمس مناطق مختلفة :المقاطعات اتطقلقسقيقة ،ويق

كندا (كيبيك & يونتا يا) ،يقاليم الب ار  ،الساحل الغربي ،المناطق الشمالية.

مقاطعة كقيقبقيقك

أكبر المقاطعاا

الانايا ا مسااةا داعا فاتفااسات

داماسااةا

تتألف التركيب الساافي من الفارفاناتساتفايايان الاتيان شااالاتن

تقريبي مليتن وفصف كم مربع ،عاصمتها م يي كايابا و

األغ ال اب اي ا  ،وأب ال اي ا ماارك اب ا ماان األف ا الااتسااتف اي اياان والس ااااان

كي ا األصليين ،والتي تعياي ”الاماااان الاتض ياتاياايا سايا

المقاطع  .كافت كيبي مستعمر سرفسي ميت ىكتشاسهاا سايا

متفتريال أهم م فها ،يرجع أصل تسميتاهاا ىلاغ لا ا ساااان

الاياهاار تا يا ايااا“ .تاقااع ماقاااطاعا كايابايا
مقاطع أوفتا يت ومقاطعا
مشترك من ال يات

سافت لت افا
ساان كايابا

المحيط األطلساي ،لاهاا ةا و

ماع الاتي اا

الاماتاحا وياعابارهاا فاهار

الاتض اماتا مان الاماحاياط األطالاساي تاعا ا

 8.5مالاياتن فساما وهات الا اافاي مان ةايا

الع دع أوفاتاا يات ،اعايا

ماعانام الساااان ساي الامايااطا

الحيري دالقر مان فاهار ساافات لات افا
وم ا ي اي ا ك اي اب ا  ،أمااا ال ام اياااط ا
ال ام اقاااط اع ا

األصليتن

اار كايا ا باياان

بايان ماتفاتارياال

الااتس ا ااغ الش امااال اي ا ماان

اق ا اي اهااا سااي ال ام اقااا األول

اعاات

أم ايااركااا

األصليين ،ماماا جاعال الالا ا الافارفسايا الالا ا الارسامايا ساي
 4551ةتغ سي  4675تحت مساماغ "سارفساا الا ا يا ،
ثم تليها ستر كافت مستعمر ىفا الاياميا ماماتا مان 4675

ةاتااغ  ، 4876وب اعا افي اماااماهااا لاانت احااا ال ان ايا ض س اي ا
 4876أطالا عالاياهاا اسام ماقااطاعا كايابا

ياياقاسام ماياا

مقاطع كيب ىلغ بسمين ،سي الشمال ست الشتاء ال تيل

البا ةي

سي ر الت م وتت فغ ج الح ار ستصل ىلغ

ما ون الصفر معنم أ ا السي  ،والصيف بصير اسئ
م لها سي م لا

الاعامات  65فااباو وساي ما الا

الشايات

 41فابو

معظم من يقطن كيبيك اليام هم من المتحدثين باللغقة القفقرنسقيقة وهقم يحقفقاد القمقسقتقاطقنقيقن
الفرنسيين اللذين وصلاا إلم كندا ما بين عام  ،7811واللذين يحضروا معهم التقاليد العريققة
للحضا ة الفرنسية والتي يعمل ابناء كيبيك بجهد كبير للحفاظ عليها.

مقاطعة اونتا يا :ترجع تسميتها الغ كلم أوج ها الساان اإلصليتن وتعاياي ”الاماياا
ال ميل المتأللئ “  ،تع من المقاطعا اإلفانالاياميا  ،عااصاماتاهاا تات فاتات وهاي اكابار
م فها ويبلغ ع ساافها  41مليتن فسم والمساة ةتالي  471617111كم مارباع
م لها سي م ل العمت  416فابو وسي الشيت  41فابو

مقاطعة نيابرانزويك :عاصمتها م يي سري ياتتن ،واكبر م فها سافات جاتن ،الالا ا
الرسمي هي اإلفنليمي والفرفسي  ،ع ساافها  671الف فسما  ،ومسااةاتاهاا ةاتالاي
 65الف كم مربع ،م لها سي م ل الاعامات  41فاتا وساي ما الا الشايات 41
فتا

مقاطعة بريتش كالامبيا  :عاصمتها م يي سياتات ياا واكابار ما فاهاا ساافاناتسار ،الالا ا
الرسمي هي اإلفنليمي  ،ع ساافها ةتالي  1.811الف فسم  ،والاماسااةا 915
الف كم مربع ،م لها سي م ل العمت  57فابو وسي الشيت  7فابو

مقاطعة نيافقاونقدالنقد  -البقرادو  :عااصاماتاهاا واكابار ما فاهاا ساافات جاتفام ،الالا ا
الاارس ام اي ا هااي اإلف ان ال اي امي ا  ،ع ا س اااااف اهااا ة اتالااي  5487111فس ام ا ومساااة ات اهااا
 1157111كم مربع ،م لها سي م ل العمت  6فابو وسي الشيت  7فابو

مقاطعة البرتا :عاصمتها م يي ا ميتتن ،واكبر م فها كال ا ض ،الل الرسمايا هاي
اإلفنلاياميا ومسااةاتاهاا اإلجاماالايا ةاتالاي  771الاف كام مارباع ويابالاغ عا ساااافاهاا
 1.511.111فسم  ،م لها سي م ل الاعامات  48فااباو وساي ما الا الشايات 7
فابو

مقاطعة يايكاتشاال :عاصمتها م يي جييا و اكبر م فهاا هاي سااكساتاتن ،الالا ا
الرسمي هي اإلفنليمي  ،ع ساافها ةتالي  474717111فسم  ،ومساةتاهاا ةاتالاي
 751الف كم مربع ،م لها سي م ل الاعامات  41فااباو وساي ما الا الشايات 7
فتا

مقاطعة جزيرة اتميقر ادوا د  :عااصاماتاهاا ما يايا اا لات تااون وهاي ا ياا اكابار
ما فاهاا الالا ا الاارسامايا هااي اإلفانالاياميا  ،عا ساااافاهااا ةاتالاي  4517111فساما ،
والمساة ةتالي  5711كم مربع ،م لها سي م ل العمات  1فااباو وساي ما الا
الشيت  1فابو

اتقاليم الشمالية الغربية :عاصمتها ما يايا االات فاا ا  ،هاياام الاعا يا مان الالا اا
المت اول ميها اإلفنليمي والفرفسي  ،ع ساافها ةتالي  15الاف فساما  ،ومسااةاتاهاا
 4.515.111كم مربع ،م لها سي م لسي العمت والشيت فابو واة

مقاطعة نافا يكاتشقيقا :عااصاماتاهاا ما يايا هاالايافااكا  ،وهاي اكابار ما فاهاا الالا ا
الرسمي هي اإلفنليمي ويبلغ عا ساااافاهاا  955.111فساما و مسااةاتاهاا ةاتالاي
 55الف كم مربع م لها سي م ل العمت  44فابو وسي الشيت  41فتا
مقاطعة مانيتابقا  :عااصاماتاهاا ما يايا وياياياباياغ ،واكابار ما فاهاا هاي وياياياباياغ الالا ا
الاارسامايا هااي اإلفانالاياميا والافارفسايا  ،عا سااااافاهااا ةاتالااي  4.511.111فساما ،
والمساة ةتالي  7517111كم مربع ،اما الاهاا ساي ما الا الاعامات  41فااباو وساي
م ل الشيت  7فابو

اقليم ياكال :واكبر م ف هي وايت هت س الل الرسمي هي اإلف لمي والفارفسايا ،
ع ساافها ةتالي  58الف فسم  ،والمساة ةتالي  181.111كم مارباع ،اما الاهاا
سي كال الم لسين فابو واة
اقليم نانا فات :عاصمتها واكبر م فها هي اكالتيت ،الل الرسمايا هاي اإلفا الاميا
والفرفسي داإلضاس الغ ل تين محليتايان ،عا ساااافاهاا  58الاف فساما  ،والاماسااةا
ةتالي  4مليتن كم مربع ،م لها سي كال الم لسين فابو واة

