
 

 

 جاهز للطباعة  pdf تقرير عن موقع الوطن العربي وأهميته

فيما يأتي تَقريٌر مهم يتحدث عن موقعِ الَوطِن العَربّي يبين أهمية موقعه من الناحية الجغرافية وما يُبنى على ذلك من أهمية  

إستراتيجية وإقتصادية ونحو ذلك، وهذا التَّقريُر يعتمد على معلومات دقيقة مأخوذة من مصادر موثوقة ليكون مفيدًا ومناسبًا لمن  

 .فقرات هذا التَّقرير كي يسهل فهمه يقرؤه، وفيما يأتي

 مقدمة تقرير عن موقع الوطن العربي 

ا من الناحية اإلقتصادية والمناخية وحت ى  يعد َموقُع الَوَطِن العََربّيِ المتوسط بين غرب قارة آسيا وشمال قارة إفريقيا موقعًا مهمًّ

مة التي تربط دوًًل وقارات بعضها ببعض، وهذا يعطيه  العسكرية، مع إطاللته على قارة أوروبا وتحكمه ببعض المضائق المه

أفضلية وتفوقًا بين من نواحٍ كثيرة، ويعطيه امتداده الواسع وإطاللته على عدد من البحار والمحيطات مناًخا متعدّدًا يجعله من 

 .الدول العظمى إذا توّحد تحت راية واحدة، وفيما يأتي تفصيل هذا التّقريرِ 

 طن العربي تقرير عن موقع الو

هذا التقريُر هو خالصة جهد وتعب قد امتدّ لوقت ليس بالقليل من أجل إعداده والوقوف على المعلومات الدقيقة حول هذا  

الموضوع، ولعل الحديث عن الوطِن العربّيِ وموقِِعه وأهمية هذا الموقع مما دار الكالم عنه منذ القديم، ولكّن الحديث عن هذه  

لم تصل الشعوب إلى مبتغاها وهو توحيد هذه الدول الكثيرة المتناثرة تحت راية واحدة، وتفصيُل هذا التّقريِر اًلمور ًل ينتهي ما 

 .كما يأتي

 موقع الوطن العربي 

يقع الوطن العربي في القسم الجنوبي الغربي من قارة آسيا، ويمتد إلى شمال إفريقيا وشرقها، فيمتد من الخليج العربي وبحر 

إلى المحيط األطلسي غربًا، وأّما تفصيل حدوده فيحده من الشمال البحر األبيض المتوسط، ومن الشمال الشرقي   العرب شرقًا،

جبال زاجروس التي تفصل بينه وبين بالد فارس وكذلك تحده من الشمال الشرقي جبال طوروس، ومن الغرب المحيط  

 .حر العرب والمحيط الهندي، ومن الشرق الخليج العربياألطلسي ومن الجنوب الصحراء اإلفريقية ومن الجنوب الشرقي ب

والدول المشكلة للوطن العربي هي: الجمهورية العربية سورية، المملكة األردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، دولة فلسطين،  

مملكة البحرين، جمهورية اليمن، سلطنة ُعمان، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، 

الجمهورية العراقية، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، دولة ليبيا، الجمهورية التونسية، المملكة المغربية، 

 .الجمهورية الجزائرية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانيّة، جمهورية الصومال، جمهورية جيبوتي، جزر القمر

 عربي أهمية موقع الوطن ال 

تأتي أهمية موقع الوطن العربي من كونه يقع في منطقة إستراتيجية من الناحية الجغرافيّة أوًًل، فهو يشرف على مضائق مائيّة  

مهمة تربط الشرق بالغرب، فمن أهمها قناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر، وهنالك كذلك مضيق باب السالم 

ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، الذي يربط يفصل المضيق 

 .إضافة للبحار التي يُطل عليها والخلجان والمحيطات

إضافة لذلك فالوطن العربي يعوم على بحار من النفط والغاز والمعادن التي من أهمها الذهب والحديد واأللومنيوم والنحاس  

والفضة، إضافة للفوسفات والفحم وغيرها من األمور التي تعد من أهم الركائز التي تقوم عليها كثير من الدول، وإذا ما والزنك 

أضفنا المناطق السياحية وأّن الوطن العربي هو مهد الديانات السماوية الثالث التي أُرسل بها األنبياء منذ القدم سيكون للوطن 

 .إلى ما سبق المناظر الطبيعية المتنوعة التي تكسبه أهمية سياحية كبيرةالعربي أهمية روحيّة، يُضاف 



 

 

 مناخ الوطن العربي

يمكن تمييز أربع مناطق مناخية في الوطن العربي هي التي تسيطر على أجزائه، فالمناخ الذي يشكل القسم األكبر من البالد 

في الوطن العربي، يليه المناخ المتوسطي وهو الذي يسود % من نسبة المناخ 80العربية هو المناخ الصحراوي، ويشكل نسبة 

السواحل المطلة على البحر األبيض المتوسط وبالد الشام وشمال الجزائر وتونس والمغرب والمناطق القريبة منها، وكذلك 

عطيه قوة إقتصادية هناك المناخ اًلستوائي والمداري، وهذه المناخات المتنوعة تعطي الوطن العربي محاصيل زراعية متنوعة ت

 .متكاملة

 خاتمة تقرير عن موقع الوطن العربي 

وبهذا يكون قد تم تقريرنا الذي أعددناه حول الوطن العربي وموقعه الجغرافي وأهميته ونحو ذلك، وذلك بعد الوقوف على  

األسباب التي تشكل األهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي وحدوده والدول المشكلة له والمناخ المسيطر عليه، ووضحنا بعض 

 .الحقيقة للوطن العربي وتوضيح بعض النقاط المتعلقة به


