
 

 

 

 

 المـــــــــادة: جغرافية

         آداب وإنسانيات  الصــــــــــــــف:

 

  :موضوع جغرافي
 بروتوكول اإلسكندرية

 

لدول العربية المحتلة التخلي عن وعودها بمنح االستقالل ل الدول الغربيةوانتصار الحلفاء على دول المحور حاولت  الحرب العالمية الثانيةبعد انتهاء 

 بالرغم من وقوف األخيرة معها واستنزاف ثرواتها في المجهود الحربي.

 

 21في  مصطفى النحاس باشاوالصحف في هذا االتجاه، فوجه  األحزابوكان الرأي العام العربي قد تهيأ لقيام وحدة عربية وبدأ يضغط عن طريق 

الدعوة إلى الحكومات العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية إلرسال مندوبيها لالشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي  2411 يوليو

 العام التي ستتولى صياغة االقتراحات المقدمة لتحقيق الوحدة العربية.

 

 على المبادئ اآلتية: بروتوكولنص ال

 ون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل االنضمام إليها ويك

 قدم المساواة

  مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول األعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصالت بينها

وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر  والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة استقاللها

 بصفة عامة في شؤون البالد العربية

  قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا األحوال التي يقع فيها خالف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض

 المجلس ملزمة ونافذة النزاع بينهما. ففي هذه األحوال تكون قرارات

  ال يجوز االلتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما ال يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول

 العربية أو أية دولة من دولها

 لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر  يجوز لكل دولة من الدول األعضاء ما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقالل

لم باعتبار فلسطين ركنّا هاًما من أركان البالد العربية وحقوق العرب فيها ال يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم واالستقالل في العا

 العادلة. العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم

 

لس وأخيراً نص في البروتوكول على أن )تشكل فوًرا لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مج

د المشاركة في اللجنة الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية(. ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفو

على التوالي بعد أن تم رفعه إلى  2411 فبراير 1و 2411 يناير 3باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه في  2411 أكتوبر 7التحضيرية وذلك في 

 .يحيى حميد الدينواإلمام  عبد العزيز آل سعودكل من الملك 

  نترن( المصدر: انجازات الجامعة العربية )اال      -1-المستند رقم  

     
 االقتصاد

، كما تتمتع أراضيها بخصوبٍة كبيرٍة في الغاز الطبيعيو النفطتُعُد دول الجامعة العربية دوالً غنيةً بالموارد، ففي الدول العربيِة موارُد هائلةٌ من 

".لم يؤثر عدم االستقرار األمني في المنطقة على قطاع السياحة، بل إن هذا العالم العربييُسمى "سلة غذاء  السودانجنوب السودان مثالً، مما جعل 

خر ينمو .وهناك قطاٌع آاألردنو تونسو المغربو اإلمارات العربية المتحدةو مصرالقطاعات نموا في دول المنطقة، ال سيما في القطاع يعُد أكثر 

من الدخول في المنافسة العالمية، وذلك  اتصاالتوشركة  أوراسكومباستمراٍر مطرٍد أيضا هو قطاع االتصاالت.فقد تمكنت شركاٌت محليةٌ كشركة 

 في أقل من ِعقٍد من الزمن.

لعربيِة ال تثير االنجازات االقتصادية التي بدأتها الجامعة في دولها األعضاء الكثير من اإلعجاب، وباألخص إذا ما قورنت بإنجازات المنظمات ا

لمشاريع الواعدة االقتصادية الكبرى قريبا. فمن بين هذه (.ولكن من المتوقع االنتهاُء من عدٍد من اGCC) مجلس التعاون الخليجيجما، مثل األقل ح

لمشروُع الغاَز المصري والعراقي إلى األردن وسوريا .سوف ينقل هذا ا1222"، والمقرر إنجازه في عام خط الغاز العربيالمشاريِع مشروُع "

عفي هذا ، وسي1222( في األول من يناير GAFTA" )منطقة التجارة العربية الحرة الكبرىولبنان وتركيا. ومن المقرر أيضا أن يبدأ تنفيذ "

 في المئة من كل المنتجات العربية من الرسوم الجمركية.  41المشروع أكثر من 

 قطرو الجزائرحجم التنمية االقتصادية في الدول العربية متفاوٌت جدا.فهناك فروٌق كبيرةٌ في الثروة والظروف االقتصادية بين الدول الغنية بالنفط: 

من ناحيٍة أخرى.لكن التمويل العربي االقتصادي  جيبوتيو موريتانياو كجزر القمرمن ناحيٍة، والدول الفقيرة  اإلمارات العربية المتحدةو الكويتو
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السودانية بخمسمائة مليون دوالر، وتخطيط الشركات  دارفورعلى ذلك، نجد موافقة جامعة الدول العربية على دعم منطقة  قيد التطوير اآلن.وكمثالٍ 

 ن.المصرية والليبية بناَء عدِة آباٍر في هذه المنطقة الجافة من السودا

  المصدر: انجازات الجامعة العربية )االنترن(        -2-المستند رقم 

 

 

 

 مقارنات مع منظمات أخرى

في إنشائها ألغراٍض سياسيٍة في األساس.ولكن العضوية في  االتحاد األفريقيو مجلس أوروباو منظمة الدول األمريكية،تتشابه الجامعة العربية مع 

 .المجتمع الكاريبيو االتحاد الالتينيالجامعة مبنيةٌ على أساس الثقافة بدال من الجغرافيا.وتتماثل الجامعة العربية في هذا مع 

، فلم تحقق الجامعة العربية مقدارا ملحوظا من التكامل اإلقليمي، وليس للجامعة عالقةٌ االتحاد األوروبيتختلف الجامعة العربية اختالفا كبيرا عن 

الجامعة العربية مبنيةٌ على مباديء تدعم وتروج لقوميٍة عربيٍة موحدٍة وتوحيد مواقف الدول األعضاء بخصوص مباشرةٌ مع الدول األعضاء.ولكن 

 مختلف القضايا.

" مجلس التعاون الخليجي.كما أن هناك مجموعاٍت فرعيٍة في الجامعة، مثل "منظمة المؤتمر اإلسالميجميع أعضاء الجامعة العربية أعضاٌء في 

 ".اتحاد المغرب العربيو"

 المصدر: انجازات الجامعة العربية )االنترن(       -3-المستند رقم  
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 11/2/2111جريدة األخبار المصدر:     )أ -4-المستند رقم 

 
 أهم اإلنجازات في مجال تطوير وتنمية إنتاج سلع الغذاء: -1

 األنشطة الدراسية والبحثية: -أ

 ن الدراسات القومية والقطرية في مجال تطوير وتنمية إنتاج السلع الغذائية ، ويمكن إيجاز أهمها في اآلتي:قامت المنظمة بإنجاز العديد م

  ( مجلةةدات: اإلسةةتهالك 1دراسةةة إقتصةةاد الغةةذاء فةةي الةةدول العربيةةة فةةي )–  إنتةةاج المحاصةةيل  –البيانةةات اإلحصةةائية  –التجةةارة الخارجيةةة

   الغذائية.

   التجارة الخارجية. –اإلستهالك  –( مجلدات: اإلنتاج 3في الدول العربية في )دراسة مستقبل الغذاء   

  ( أجزاء: إستراتيجية األمن الغذائي العربي 2برنامج األمن الغذائي العربي في )–  تنمية الثةروة  –إنتاج القمح والحبوب  –الموارد الطبيعية

   ن الغذائي اإلستراتيجي.المخزو –تنمية اإلنتاج الحيواني والداجني  –السمكية 

   المحاصيل السكرية والبذور الزيتية. –دراسات المخططات الرئيسية لتنمية قطاعات إنتاج وتصنيع األلبان   

  .دراسة توقعات الطلب على السلع الغذائية العربية  

  .إصدار التقرير السنوي ألوضاع األمن الغذائي العربي  

 أنشطة التنمية البشرية: –ب 

التي تناولتها هذه األنشطة على النحةو  عقدت المنظمة العديد من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات واللقاءات على المستويين القومي والقطري، ويمكن إبراز أهم المجاالت

 التالي:

  .األنشطة في مجال تطوير اإلنتاج واإلنتاجية ألهم المحاصيل الزراعية 

 حة األمراض واآلفات في المحاصيل الزراعية. األنشطة في مجال مكاف 

  .األنشطة في مجال تطوير اإلنتاج واإلنتاجية للثروة الحيوانية والسمكية والداجنية 

  .األنشطة في مجال مكافحة األمراض واآلفات الحيوانية 

  .األنشطة في مجال التنمية الريفية 

 

 



 

 

 

 

 ية وحماية البيئة:: أهم اإلنجازات في مجال تنمية الموارد الطبيع2

 أنشطة التنمية البشرية: -أ
 عقدت المنظمة العديد من األنشطة في مجال تنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتي تناولت الكثير من الموضوعات أبرزها ما يلي:

  .تنمية وتطوير إدارة الثروة الحراجية والمراعي 

 الجغرافية.  إستخدام تقانات اإلستشعار عن بعد والمعلومات 

  .تصنيف التربة وتقويم األراضي 

  .ترشيد إستخدام المياه وتحسين كفاءة الري 

  .إدارة المعلومات الزراعية اإللكترونية 

 أنشطة المشروعات التنفيذية: -ب
 الية:قامت المنظمة بتنفيذ بعض المشروعات القطرية الرائدة في هذا المجال، وقد تناولت هذه المشروعات الموضوعات الت

  .إنشاء السدود الصغيرة وحصاد المياه 

  .تحسين طرق ووسائل الري 

  .تنمية الموارد المائية 

  .إستخدامات الطاقة الشمسية لحماية البيئة 

  .تقويم اآلثار البيئية للبرامج والمشاريع الزراعية 

  .إدارة وترشيد إستخدامات المياه في الزراعة 

  .إستصالح األراضي الرملية 

 قويم وتنمية الموارد الرعوية. حصر وت 

  .تطوير المشاتل الحراجية 

 : أهم اإلنجازات في مجال رصد المتغيرات اإلقتصادية وتحليل السياسات الزراعية:3

 األنشطة الدراسية والبحثية: -أ
 تعتبر الدراسات التالية من أهم الدراسات المنجزة في هذا المجال:

 قتصادي والتكيف الهيكلي على أداء القطاعات الزراعية.دراسة أثر تقويم برامج اإلصالح اإل  

 .دراسة حول مسار إقتصاد الغذاء في الدول العربية  

 .دراسات السياسات الزراعية في الدول العربية   

 .برنامج مراحل وصيغ التنسيق والتكامل الزراعي العربي  

 .دراسة اإلستثمار الزراعي في بعض الدول العربية  

 ( مجلدات.1لسياسات والبرامج الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في )دراسة تنسيق ا  

 .دراسة اآلثار المتوقعة لتحرير التجارة الزراعية الدولية على الزراعة العربية   

 أنشطة التنمية البشرية: -ب
 تناولت أنشطة التنمية البشرية في هذا المجال الموضوعات التالية:

 بعة وتصميم وتقويم وتحليل المشروعات الزراعية.إعداد ومتا   

 .التخطيط واإلستثمار الزراعي  

 .السياسات الزراعية والتسويق 

 المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية )االنترن(   )ب   -4-المستند رقم  

 
 1221تقرير التنمية البشرية عام  انجازات الجامعة العربية:

% في منتصف 34إلى حوالي  0890% في عام 50ي زيادة نسبة المتعلمين. حيث انخفضت نسبة األمية من حققت تطوراً ملموسا ف -

 .سبعيناتال

تأييد قضايا االستقالل الوطني للشعوب العربية: ال يوجد ثمة خالف لدى الباحثين العرب حول حقيقة أن جامعة الدول العربية اضطلعت  -

 دة الدول العربية في صراعها ضد االستعمار مثل تونس والمغرب...بدور كبير في مجال تقديم العون لمساع
 

 2002العقبات التي تواجه جامعة الدول العربية. تقرير التنمية البشرية سنة 

معدل نمو الدخل للفرد العربي األقل في العالم ماعدا أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لم يتجاوز نصف بالمائة  : يعدمؤشر الدخل الفردي -0

 .يا خالل العقدين الماضيينسنو

في الوقت الذي تسارعت فيه في مناطق  0880-0890% خالل الفترة 0,2انخفضت إنتاجية عناصر اإلنتاج بمعدل سنوي يعادل  -2

 .أخرى في العالم، والفجوة آخذة في االتساع

ذات الدخل المتوسط التي تنفق ق الدول % من الناتج المحلي على الصحة وهذا أقل من انفا3: تنفق معظم الدول العربية مؤشر الصحة -4

 ضعيفة في المجتمع.% وتوثر برامج اصالح القطاع الصحي سلباً على الفئات ال5.5

: يشير استخدام مقياس نقص الحرية على أن الناس في المنطقة العربية كانوا االقل استمتاعاً بالحرية على الصعيد العالمي في الحرية صقن -3

 خيرة. وتأتي المنطقة العربية وفق ترتيب األخيرة لجميع مناطق العالم على أساس حرية التمثيل والسلطة.التسعينات اآللفية األ

تبقى نسبة استخدام طاقات المرأة العربية من خالل المشاركة السياسية واالقتصادية األكثر تدنياً في العالم . ومازالت : نقص تمكين المرأة -5



 

 

 تعرف القراءة والكتابة .واحدة من كل امرأتين عربيتين ال 
 هناك ثغرات خطيرة في المعرفة تتضمن التالي : و

% لليابان في عام 19.% لكوبا و61.1% فقط من الناتج اإلجمالي العربي بالمقارنة مع 4160م نسبة 6991شكلت النفقات العلمية عام  -

 لمي.م كما نجد أن االستثمار في البحث والتطوير أقل من سبع المعدل العا6991

% ويملك 411إن استخدام المعلوماتية في الدول العربية أقل من إي منطقة أخرى في العالم ، حيث ال تتجاوز نسبة مستخدمي اإلنترنيت  -

 % فقط من الموطنين العرب حاسوباً شخصياً ..61

 : االنترن(المصدر        -5-المستند رقم  

 

 

 :الموضوع

 

أسست بهدف توحيد العرب والتكامل بين الدول العربية فةي مختلةف النةواحي  هيئة دوليةجامعة الدول العربية 

 هم.قوحقاالقتصادية واالجتماعية والسياسية ومناصرتهم دفاعاً عن 

 

 من خالل: ناقش

 

 عة الدول العربية.اماألسباب واألهداف الداعية إلنشاء ج -

 ات.يدتحهذه ال بين .اد من تطورها وانمائهحعة الدول العربية تواجه عدة عقبات تامج -

 دور الةةدول فةةي هةةذا ها بينهةةا. مبةةرزاً تحةةاول الجامعةةة العربيةةة تجةةاوز هةةذه العقبةةات عبةةر خطةةوات اعتمةةدت -

 اإلنماء.

 عمالً موفقاً 



 

 

 

 

 المـــــــــادة: جغرافية

         آداب وإنسانيات  الصــــــــــــــف:

 

 أسس التصحيح

 

 (1)  لعربية / اإلنماء / االجتماعية / السياسية / حقوقها الوطنيةجامعة الدول ا تحديد المصطلحات: المقدمة:

  ما االسباب المؤدية إلى إنشاء جامعة الدول العربية؟  :    اإلشكالية  

 كيف تم توحيد هذه الدول؟    

 ما هي النقاط التي تناولت الوحدة بين الدول العربية؟    

 هذه الدول العربية؟ما أنواع العوائق والمشاكل التي تواجه     

 (2)    ما الحلول التي اعتمدت من أجل تقليل هذه المشاكل.    

 صلب الموضوع:

 (1/2)     أهداف جامعة الدول العربية أسباب و الفكرة الرئيسية: الفقرة األولى: 

 (1/2)       ....................... :         العنوان   

 األسباب :  األفكار الثانوية:   

 (2تخلي الدول الغربية عن وعودها بمنح اإلستقالل للدول العربية )م -     

 (2الدعوة إلى الوحدة العربية بهدف تحقيق اإلستقالل )م  -     

 (3السبب سياسي )م  -     

 األهداف:     

 (2اتفاقية تسهيل التبادل التجاري. )م -

 (2النوتة الجمركية الموحدة. )م -     

 (2ق مبدأ األمن والسالم العربي. )متحقي -     

 اتفاقية الوحدة  االقتصادية. -     

  أفكار( لثالثة، 2 1/2)   توثيق الصالت بين الدول العربية... -     

 (1/2)    أهم العقبات التي تواجه جامعة الدول العربية. الفكرة الرئيسية: :ةالفقرة الثاني

 (1/2)       ....................... :         العنوان   

 (1ارتفاع معدل البطالة )م -  األفكار الثانوية:   

 (1غياب االستثمارات المالئمة )م -     

 (1عدم قدرة االقتصاد على النمو )م -     

 (3انخفاض الناتج المحلي للفرد العربي )م -     

 (3تدهور في االمور الحقيقية )م -     

  ألربعة أفكار( ،1)     (3)م م عدد الفقراءقتفا -     

  (1/2)      الخطوات التي الواجب اعتمادها. الفكرة الرئيسية: الفقرة الثالثة:

 (1/2)       ....................... :         العنوان   

 (.1توافر القوى العاملة الرخيصة )م -  األفكار الثانوية:   

 (1نسبة المتعلمين )مارتفاع  -     

 (1نتاجية ألهم المحاصيل الزراعية. )ماالنشطة في المجال تطوير االنتاج واال -     

 (1االنشطة في مجال مكافحة األمراض واآلفات الحيوانية. )م -     

 (1تنمية وتطوير إدارة الثروة الحرجية والمراعي. )م -     

 عالمات لست أفكار( 3)    (1تنمية الموارد المائية. )م -     

 

 (1/2)          رد على اإلشكالية خاتمة:ال

 (1/2)           فتح اآلفاق  



 

 

 (2)          توافق اإلشكالية مع الموضوع - 

 (3)     استخالص معلومات من المستندات المرفقة وربطها بأفكار الموضوع - 

 (2 1/2)            توازن الفقرات - 

 (2 1/2)            توافق الفقرات - 

 

 (1/2)        .مفاهيم والمصطلحات واألسماءصحيحة للكتابة  -  شكل:ال

 (1/2)            .تنظيم المسابقة -          

 (1/2)           إمكانية قراءتها.  -         

 

 عمالً موفقاً     2، كل عالمة تضرب بـ 41العالمة النهائية  مالحظة:

 


