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يخٛشة حٕاجّ انسٛبحت حدذٚبث ْبلهت اسخشاحٛجٛت فٙ سٛبق إحذٖ أكبش حبالث انكسبد االلخصبد٘ فٙ انؼمٕد األ 

ٔلصٛشة األجم. ٔفٙ ْزا اإلطبس، ٚسٕد اػخمبد ضًٍ "شبكت انًؼبسف" أٌ انًؤسسبث ٔانًُظًبث ٔانششكبث راث 

انصهت ببنسٛبحت حهؼب دٔسا يشكضٚب فٙ إٚجبد حهٕل يبخكشة نهخصذ٘ بُجبح نٓزِ انخدذٚبث االسخشاحٛجٛت، فضالً ػٍ 

 ت ٔيسخذايت. ػًهٛبث حُبفسٛ

 

"شبكت يؼبسف يُظًت انسٛبحت انؼبنًٛت" ْٙ "يجخًغ يؼبسف" فٙ انًسبلم انؼهًٛت ٔانخكُٕنٕجٛت ٔاإلجشالٛت  

انًخصهت ببنسٛبحت.  ٔحذػى ْزِ انشبكت يُظًت انسٛبحت انؼبنًٛت،  ٔدٔنٓب األػضبء،  ٔانجٓبث اانًؼُٛت ببنسٛبحت كبفت، 

 إداسة انًؼبسف.  ٔرنك بخؼضٚض االبخكبس ٔبشايج ٔيشبسٚغ

 

بؼذ شٕٓس يٍ انخخطٛظ ٔانخببدل  1040أُطهِك انؼًم بشبكت يؼبسف يُظًت انسٛبحت انؼبنًٛت فٙ أٚهٕل/سبخًبش  

يغ لبدة انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص. ْٔٙ حٕاصم ٔحٕسغ َطبق يًٓت يجهس يُظًت انسٛبحت انؼبنًٛت نهخشبٛت ٔانؼهى 

سبْى شبكت انًؼبسف فٙ كم يٍ انخُظٛش ٔانًًبسست نهسٛبست ٔاإلداسة .  ٔح4111انسببك انز٘ بذأ بشايجّ فٙ ػبو 

انششٛذة انسٛبحخٍٛ يٍ يخالل انًشبسكت  فٙ انمضبٚب انًخؼهمت ببنًُبفست انمطبػٛت ٔأْذاف انخًُٛت انشبيهت ػهٗ انُدٕ انز٘ 

 حذدحّ األيى انًخدذة ٔانًؤسسبث انذٔنٛت األيخشٖ انًؼُٛت ببإلداسة انششٛذة.  

 

يؤسست فٙ جًٛغ أَدبء انؼبنى ٔحسبْى بفؼبنٛت فٙ إَشبء َٔشش انًؼبسف ٔحطبٛمٓب فٙ  411ٔحضى انشبكت حبنٛب  

% يٍ األػضبء يؤسسبث يٍ 21جًٛغ انًسبلم انًخؼهمت ببنخدهٛم انسٛبحٙ ٔانسٛبسبث ٔاإلداسة ٔانؼًم.  ٔحًثم َسبت 

% انًخبمٛت حُخًٙ إنٗ َٕع آيخش يٍ 88،  فٙ حٍٛ أٌ فئبث انجبيؼبث ٔيشاكض انخذسٚب ٔانًؤسسبث انخؼهًٛٛت ٔغٛشْب

 يؤسسبث إداسة انًؼبسف )يشاكض بدٕد  ٔششكبث يخبصت ٔيجًؼبث ػهًٛت ٔحكُٕنٕجٛت ٔجًؼٛبث يُٓٛت،  إنخ.(. 

 

ٔيُخذٖ  "،Ulyssesنخٕصٚغ جٕالض "أٔنٛس  1044َٔظًج شبكت يُظًت انسٛبحت انؼبنًٛت نهًؼبسف حفم  

نًُظًت انسٛبحت انؼبنًٛت، ٔرنك بؼُٕاٌ: انسٛبحت ٔانؼهٕو: سبظ انجسش بٍٛ  نًؼبسف انخببؼت" نشبكت اAlgarve"أنغبسف 

انُظشٚت ٔانًًبسست،  بشػبٚت حكٕيت انبشحغبل،  ٔيُطمت أنغبسف،  ٔجبيؼت أنغبسف ٔشبكت يُظًت انسٛبحت انؼبنًٛت  

يًثهٍٛ نًؤسسبث  801بدضٕس  1044حضٚشاٌ/َٕٕٚٛ 8 – 4نهًؼبسف.  ٔلذ اَؼمذث فٙ "فٛاليٕسا" فٙ انبشحغبل يٍ 

 بهذاً.  81يٍ 

 

 ٔنًضٚذ يٍ انًؼهٕيبث: 
strategies-tourism-consensus-sets-mforu-algarve-09/unwto-06-release/2011-http://media.unwto.org/en/press  

ٔwinners-awards-and-prize-ulysses-2011-announces-09/unwto-05-release/2011-http://media.unwto.org/en/press  

http://media.unwto.org/en/press-release/2011-06-09/unwto-algarve-forum-sets-consensus-tourism-strategies
http://media.unwto.org/en/press-release/2011-06-09/unwto-algarve-forum-sets-consensus-tourism-strategies
http://media.unwto.org/en/press-release/2011-05-09/unwto-announces-2011-ulysses-prize-and-awards-winners

