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MP, PC, PSI, TSI
4 heures Calculatrices interdites

L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve.

Rédiger en arabe et en 500 mots une synthèse des documents proposés, qui devra obligatoirement comporter un
titre. Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10% en
plus ou en moins sera accepté.
Ce sujet propose les 4 documents suivants :
− une dépêche du journal égyptien al-Shorouk, du 27 avril 2013 ;
− un extrait d’un article de fond, d’une étude extraite du site de presse d’al-Jazira, 21/08/2011 ;
− un éditorial extrait du journal émirati al-Royae (al-Ru’yā, 5 mars 2013) ;
− une dépêche du journal al-Quds al-Arabi, du 7 novembre 2014.
L’ordre dans lequel se présentent les documents est aléatoire.

 

 »تعرفها«تطلق مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية تحت عنوان » التنمية املستدامة«

 2013أبريل  27السبت  - جريدة الشروق

  أ ش أ -القاهرة 

تطلق الجمعية املصرية العربية للتعاون والتنمية املستدامة مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية بمصر تحت عنوان "تعرفها"، 

إiى إشراك الشباب املصرى والعربى واألفريقى `ى تنشيط السياحة بمصر عن طريق تنظيم برامج زيارات وVWدف املبادرة 

 .للمواقع السياحية واألثرية والتاريخية املصرية `ى مختلف املحافظات

درة املبا«`ى تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسط، يوم السبت أن  -وأكد محمد ممدوح، رئيس مجلس إدارة الجمعية   

تأتي `ى إطار تأكيد صورة مصر اآلمنة والحضارية وما تتمتع بھ من حب وسالم، وأ�Vا تفتح أبوا{Vا للجميع، وأن مصر كانت 

وأشار إiى أن "املبادرة تس�ى لتنشيط السياحة الداخلية لكافة طوائف  .»وستظل قبلة السائح�ن من ش�� بقاع األرض

ب وأفارقة من املتواجدين بالقاهرة `ى عمل رحالت مجانية بالكامل لهم، وشرائح املجتمع، فضال عن إشراك ضيوف عر 

شاب وفتاة يمثلون مختلف شرائح وطوائف  400موضحا أن املبادرة ستقدم أول زياراVWا أول مايو القادم بتنظيم رحلة لـ

ملتواجدين بمدينة البعوث الشباب وبعض الطالب العرب الدارس�ن بالقاهرة، باإلضافة إiى عدد من الالعب�ن األفارقة ا

املبادرة تتضمن تنظيم رحالت وزيارات لألماكن «وأوضح ممدوح أن  .»اإلسالمية حاليا للتدريب واملشاركة `ى البطوالت

السياحية واألثرية سواء كانت فرعونية أو إسالمية أو قبطية، مش��ا لل��اء الكب�� ال�� تحظى بھ مصر، فيما تضمھ من آثار `ى 

الرحلة األوiى تشمل زيارة قلعة صالح الدين األيوبى، ومتحف الشرطة، واملتحف «ولفت إiى أن  .»حافظاتمختلف امل

اإلسالمية التاريخية و ى مساجد  ، باإلضافة إiى زيارة عدد من مساجد القاهرةعلي، وقصر الجوهرة، وجامع محمد یيالحر

 .»¤يجانب زيارة شارع املعز وخان الخلي، إiى ، واالزهر الشريف، والحس�نعيلرفاالسلطان حسن، وا
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 من أجل سياحة بديلة بتونس

  كاتب تونBC>  -نور الدين السالم>   - م 21/8/2011 -الجزيرة من موقع 
[...] 

 مقدرات غHI مستغلة 

عديدة cي العوامل الP> تدفعنا للتعامل بجدية مع مسألة السياحة [ي تونس. فباإلضافة إVى االستثمارات الP> رصدت لهذا  

إضافة إVى التنوع [ي املشهد واملخزون الحضاري واملوروث الثقا[ي  . [...]مردودها خاصة [ي بناء الفنادقالقطاع والP> وجب النظر [ي 

لكن من  تحظى تونس بموقع جغرا[ي متم�I خاصة لقر��ا من األسواق األوروبّية، ومناخ متوسطي معتدل وشعب منفتح ومضياف.

 2010ألف سرير املتوفرة سنة  240. إذ إّن معّدل نسبة اإليواء داخل الفنادق للـاملفارقات أن أغلب املؤشرات تبقى هزيلة بل و[ي تراجع

دوالرا  360، كما أن متوسط مدة إقامة السائح األجن�> لنفس السنة هو خمس ليال ونيف وأن معّدل ما ينفقھ ال يتجاوز % 50تناهز 

 وهو ما ال يتجاوز ثلث ما ينفقھ السائح [ي املغرب وتركيا ومصر.

  

 ن أجل سياحة بديلةم

يناير بالغا ع�ى السياحة التونسية وذلك لسببIن رئيسيIن ال يتفاوتان [ي األهمية. أولهما أن قطاع السياحة  14كان أثر ثورة  

يبقى من أك�H القطاعات حساسية لألوضاع األمنية والصحية واملناخية والبيئية واالقتصادية. فربيع الثورات العربية الذي انطلق من 

أما السبب الثاني فيكمن [ي فساد التصرف [ي القطاع السيا¢ي [ي  تونس تاله غياب السائح األوروبي وعزوف السائح الجزائري واللي�>.

تونس من األساس. ف¦Hاكم اإلشكاالت جعل جسم القطاع السقيم وامل£�اوي غHI قادر ع�ى تحمل أي صدمة وعرضھ لالنكسار تبعا ألي 

يناير بركات ع�ى تونس. فخالفا ملا يسّوق لھ البعض، إما  14لكن كما هو حال كل الثورات الشعبية، لثورة  صدمة أيا كان مأتاها.

 لقصر نظر أو لجهل أو لغاية االرتداد، نجزم أن الثورة لحظة فارقة وفرصة تاريخية للتأسيس لسياحة وطنية بديلة.

  

بعد توفHI املعلومة الصحيحة  [...] .بعض معالم طريق النجاةمن أجل ذلك يمكننا تقديم بعض املق¦Hحات الكفيلة برسم  

بمنأى عن وجوه النظام  واإلرادة الصادقة من األهمية بمكان العكوف ع�ى رسم إس¦Hاتيجية وطنية للسياحة التونسية، إس¦Hاتيجية

املخلوع ويشرك ف°�ا كل املتدخلIن [ي القطاع. فإVى جانب ديوان السياحة وجامعP> الفنادق ووكاالت األسفار من البدي®> إشراك 

لتنمية...) الخ´Hاء واألكاديميIن وممث�ي أصحاب املطاعم وممث�ي وكاالت تأجHI السيارات والوزارات املعنية (النقل، والتجه�I، والبيئة، وا

ال مناص من رسم خيارات عامة  إشراك الجميع شرط من شروط إعادة تنظيم القطاع وتأهيلھ وأساس إلرساء نظام شبكي مندمج.

ووضع خارطة طريق وطنية للسياحة التونسية. فهذا هو الحد األدنى لنوفق إVى دعم حقيقي للقدرة التنافسية لتونس كوجهة 

وننوع العرض بتشجيع أنواع  ،تي من األسواق الخارجية أو االس£�الك داخل الفنادق أو خارجهاسياحية، ونحفز الطلب سواء اآل

 السياسة املختلفة.

 : أخHIا من القرارات الP> يجب اتخاذها ع�ى عجل   

 تشجيع االبتكار والتجديد كإنشاء صندوق لدعم املشاريع اإلبداعية [ي السياحة ع�ى غرار العديد من الدول. −

الفوري لبناء الفنادق ع�ى السواحل حP¾ نتمكن من تنويع املنتج وعدم االرتكاز ع�ى السياحة الشاطئية الP> تمثل الوقف  −

 من طاقة االستيعاب. % 95حواVي 

تشجيع املنتجات الواعدة كالسياحة الطبية والسياحة االستشفائية والسياحة األثرية وسياحة الثورة وسياحة الصيد  −

 الصحراوية.والسياحة 

 ألثرية.اتشجيع االستثمار [ي املناطق الداخلية وإعداد دليل خاص بكل جهة وباملواقع  −

 .استغالل أفضل الوسائل وتكنولوجيات االتصال وحضور جيد ع�ى شبكة اإلن¦Hنت [ي مستوى ثروة وثورة البالد −

 إيالء السياحة املناسبتية والسياحة املرتكزة ع�ى املغامرة مكانة أهم. −

نتباه إVى الكلفة االجتماعية للسياحة ومكافحة العري  والفساد األخالÁي وذلك بال¦Hك�I ع�ى نوعيات راقية من السياح اال  −

 وتشجيع منتجات مختلفة عن البحر والشمس.

 : يجب التفويت [ي الوحدات الP> يستحيل عل°�ا تسديد الفنادق املدينة : إيجاد حل جذري ملديونية القطاع وذلك بتصنيف −

ديو�Ãا إVى املستثمرين أو إشراك املدينIن [ي رأس املال والتصرف كما يمكن تحويلها إVى وحدات تكوين أو إVى دور شباب. أما 

الP> من املمكن تسديد ديو�Ãا فيجب إحداث لجنة رقابة من الخ´Hاء واملتصرفIن املدققIن إلعطاء األولوية القصوى لتسديد 

 الديون [ي أسرع اآلجال.



2016-02-04 10:13:42 Page 3/4

 

 مؤملة .: معلومة.. سياحتنا

 املحمد  أسماء - 2013مارس  05	 -ملن78ا -جريدة الرؤيا 

Vي الوقت الذي أتعمد تكرار بعض مق]7حاتي لعلها ترسخ Vي الذاكرة وتجد صداها، واجهتJK غصة األDEF بBن كلمات  

وقولھ إن سفاراتنا خالية من الكتب التعريفية ب]7اثنا ووجود » املط7Bي  مدير مركز بيت الشيخ سعيد آل مكتوم عبدهللا«

7Bي الغرب، وتحظى بتقدير كبV ي الوقت الذي توجد فيھ معظم هذه ال|7وات والكنوزV ،إهمال عربي الفت لل]7اث والتاريخ. 

ى تجارة رائجة، لألسف الذي ال يح]7م معلومة مؤملة، أزيد ع�ى ما يؤرقھ أ��ا اليوم تسرق من دول الزلزال العربي وتحولت إ�

 .تاريخھ ويقدمھ للعالم، ينظر لھ العالم ووحوشھ ع�ى أنھ لقمة سائغة. حضارتھ بائدة وتراثھ مستباح

 عن التخصيص Vي املجمل وع�ى مستوى حجم اإلقبال ع�ى نوعية الخدمات وال78امج السياحية، هناك فئة  
ً
وبعيدا

والتسوق فقط، ليس لد¡�ا ميول للتعرف ع�ى املعالم ال]7اثية، أعتقد أن حاجتنا لتغي7B  من السياح تحب املراكز التجارية

نطلق من تحجيم هذه الفئة بفرزها. ما يحيلنا إ�ى ضرورة اكتشاف املح]7ف واملصمم القادر ع�ى تقديم تالفكرة النمطية 

واملعالم التاريخية Vي قوالب بسيطة يفهمها بسطاء فكرة إبداعية مبتكرة ل78امج سياحة تسويقية جيدة تقدم ال]7اث والتاريخ 

 مع مدن األلعاب ال¨J تقدم خدمات متباينة Vي متع§�ا 
ً
التعليم وفطاحلتھ، يقبل عل¬�ا أفراد أي مجتمع كما يحدث مثال

 ما تطرح مظاهر مهمة يفتقدها زائر اإلمارات، املطبخ اإلماراتي بعيد ح¨D عن السائح الخلي®ي، ون .وبرامجها ال]7ف¬�ية
ً
ادرا

املأكوالت واألطباق اإلماراتية Vي املراكز، ملاذا ال يخصص ع�ى األقل أثناء املواسم السياحية مهرجانات للطبق اإلماراتي لألسر 

ية املنتجة، وللمنتوجات ال]7اثية Vي املراكز التجارية. كث7Bة ´ي األفكار اإلبداعية ال¨J باإلمكان أن تقدمها األسر املنتجة، والبدا

بتشجيع املواطنات ع�ى االستثمار Vي أبسط ما يمكن تقديمھ وتسهيل هذه املهمة لرسم وجھ اإلمارات املشرق باالستثمار Vي 

 .التفاصيل املحلية من أطعمة ومنتوجات تراثية

ة املحلية Vي شكل عام، العادات والتقاليد وامللبوسات تغيب، يزور السائح املنطقة ويخرج م·�ا دون تقديم مظاهر الحيا

 .يتبع .بتفاصيلها ومفردا�¹ا الجميلة
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  2030مليار Bي  1.8منظمة السياحة العاملية تتوقع ارتفاع عدد السائح&ن إ#ى 

 November 7, 2014 - يلقدس العربا

بحلول مليار عRى الصعيد الدو#ي  1.8 : توقعت منظمة السياحة العاملية أن يرتفع عدد السائح&ن إ#ى األناضول  –لندن  ■

الع عليھ أمس الجمعة، إ#ى إطالق برنامج دو#ي جديد [\دف إ#ى تحف&Z التحول Bي بيان تم اال  وأشارت املنظمة، .2030عام 
ّ
ط

إ#ى السياحة أكtu استدامة عRى مدى العقد املقبل. وأعلنت املنظمة، الno تتخذ من مدريد مقرا لها، أن عدد السياح الدولي&ن 

خالل الشهور الثمانية األو#ى من العام الجاري، مقارنة بنفس الف|tة من العام املاnyz.  ٪ 5حول العالم ارتفع بنسبة 

مليونا منذ بداية العام الحا#ي ح�o �\اية أغسطس/آب املاnyz، ما  718وأوضحت أن عدد السياح الدولي&ن حول العالم بلغ 

 عام املاnyz. مليون سائح دو#ي مقارنة بالف|tة نفسها من ال 36يمثل زيادة قدرها 

هذا التصريح املتفائل جاء عRى هامش فعاليات سوق السفر العالمB nي العاصمة ال�tيطانية لندن الذي افتتح أواخر األسبوع 

، منظمة السياحة العاملية »برنامج اإلطار العشري للسياحة املستدامة«املاnyz. وسوف يرأس ال�tنامج، الذي يحمل اسم 

 وريا الجنوبية، بدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة.واملغرب وك وحكومات فرنسا

وجاء Bي البيان إنھ إذا لم تتم إدارة السياحة بشكل مستدام، فإ�\ا يمكن أن تست�Zف املوارد الطبيعية مما يؤدي إ#ى  

 لوث.ن ذلك سيساهم Bي تغ&t املناخ وزيادة التأالبيولو¤ي وتدهور األراnyz. كما  نقص املياه، وفقدان التنوع

 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عامليا. ٪ 5وحاليا تقدر مساهمة السياحة Bي ظاهرة االحتباس الحراري بنسبة 

ن حجم قطاع السياحة يقدر حاليا بنحو تريليون دوالر، بما Bي ذلك حركة أكtu من مليار سائح سنويا Bي إوقالت املنظمة 

 أخرى محليا. جميع أنحاء العالم، وخمسة إ#ى ستة مليارات

وظيفة Bي جميع أنحاء  11من الناتج املحRي اإلجما#ي العالمn، ويوفر وظيفة من إجما#ي  ٪ 9ويمثل قطاع السياحة  

العالم. وي|Zايد االهتمام حاليا باآلثار السلبية للسياحة عRى البيئة واملوارد. ويكشف تقرير االقتصاد األخضر لألمم املتحدة 

إ#ى  2050، يتوقع أن تؤدي زيادة معدالت نمو السياحة ح�o عام »العمل كاملعتاد«أنھ Bي ظل سيناريو  2011للبيئة الصادر Bي 

والتخلص من  ٪ 152، واس°\الك املياه بنسبة ٪ 31، وانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ٪ 154زيادة Bي اس°\الك الطاقة بنسبة 

مع «األم&ن العام واملدير التنفيذي ل�tنامج األمم املتحدة للبيئة  . وقال أكيم شتاي�t، وكيل٪ 251النفايات الصلبة بنسبة 

استمرار السياحة Bي النمو، فإ�\ا ستواصل الضغوط عRى البيئة والحياة ال�tية. بدون اإلدارة السليمة والحماية، فضال عن 

مج األمم املتحدة للبيئة فإن وبحسب برنا». االستثمارات ليكون القطاع مالئما للبيئة، فإن مئات آالف البشر سيعانون 

األكtu قدرة عRى املساهمة Bي التحول إ#ى اقتصاد أخضر مستدام  10السياحة يمكن ان تصبح أحد القطاعات االقتصادية الـ

 وشامل.

 

 


