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توجيه األنظار إىل قضية متكني املرأة يف انتعاش السياحة

مدريبد، إسببانيا، 9 ترشيبن الثاين/نوفمبر 2021 – أطلقت منظّمة السـياحة العامليـة مرشوًعا تحت عنوان 

»محـّط األنظـار« بدعـٍم مـن البوزارة االتّحاديبة األملانيبة للتنميبة االقتصاديبة، والوكالبة األملانيبة للتعاون 

البدويل، وهيئبة األمم املّتحبدة للمرأة.

عـى مـدار عـام كامـل، من ترشيـن الثاين/نوفمـر 2021 إىل ترشيـن الثاين/نوفمـر 2022، سـيدعم املرشوع 

قطـاَع السـياحة  لوضـع قضيـة متكـن املـرأة واملسـاواة بن الجنَسـْن يف طليعة خطـط االنتعـاش يف أعقاب 

ذ املـرشوع بصـورة تجريبية يف أربـع دول أعضاء ُمشـارِكة بالتعباون مع إدارات  جائحـة كوفيـد-19. وسـيُنفَّ

الكوسبتارييك(  السبياحة  )معهبد  وكوسبتاريكا  واآلثبار(  السبياحة  )وزارة  األردن  يف  الوطنيبة  السبياحة 

السبياحة  )أمانبة  واملكسبيك  الدومينيكيبة(  الجمهوريبة  يف  السبياحة  )وزارة  الدومينيكيبة  والجمهوريبة 

املكسبيكية(.

تأثري جائحة كوفيد-19 عىل املرأة يف السياحة

تُشـكِّل النسـاء أكـر مـن نصف القـوى العاملة يف قطاع السـياحة عى املسـتوى العاملي )54٪(، بحسـب ما 

أشـاَر إليـه التقريـر العاملـي حـول املـرأة يف السـياحة، اإلصـدار الثـاين. ومـع ذلـك، غالبًا مـا ترتكّز النسـاء يف 

الوظائـف التـي تتطلّـب مهـارات متدنّيـة أو يف األعامل غري الرسـمية، وتُتـاح لهّن فُرَص أقـّل لناحية التعليم 

والتطـوُّر الوظيفـي. ونتيجـًة لذلـك، تأثّرت النسـاء يف القطاع بشـكٍل غري متناسـب جرّاء جائحـة كوفيد-19، 

مـع وصـوٍل أقـّل إىل الحاميـة االجتامعيـة وقـدرٍة أقـّل عـى امتصـاص الصدمـة االقتصاديـة الناجمـة عـن 

الجائحة.

َم للكثري من النسباء سببيًل للرزق  يف املقابـل، لطاملبا وفَّبَر قطباع السبياحة ُفرًَصبا لتمكبني املبرأة، حيث قبدَّ

ومصبدًرا للسبتقللية. لهـذا السـبب، حـّددت منظّمـة السـياحة العامليـة مرحلـة االنتعـاش مـن جائحـة 

كوفيـد-19 باعتبارهـا فرصـًة ملعالجـة ظاهـرة عـدم املسـاواة بـن الجنَسـْن يف القطـاع.

تدابري ملموسة نحو تحقيق املساواة بني الجنَسنْي

يف إطار مرشوع »محّط األنظار«، سـتعمل إدارات السـياحة الوطنية واملؤّسسـات السـياحية املُشـارِكة عى 

تنفيـذ خطّـة عمـل ممتـّدة عى عـاٍم كامل، تتضّمن سلسـلة مـن التدابري امللموسـة الرامية إىل زيـادة فُرَص 

متكـن املـرأة. وسـتدعمها املنظّـامت غـري الحكوميـة املحلّيـة، واملنظّـامت املهنيـة، كـام سـرُتاِفقها منظّمـة 

السـياحة العامليـة عـر مجموعـة من الفّعاليـات التدريبيـة الشـبكية والحضورية.

منظمة السياحة العاملية
9 ترشين الثاين/نوفمر 2021 

بيان صحفي

https://www.e-unwto.org/pb-assets/unwto/action_plan_women_in_tourism_2nd_ed_AR.pdf
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وتشـمل التدابـري الـواردة يف خطـط العمـل 6 مجـاالت عمـل تَُعـّد أساسـية لتحقيق املسـاواة بن الجنَسـْن 

ومتكـن املـرأة يف السـياحة: التوظيبف؛ ريبادة األعبال؛ التعليبم والتدريبب؛ القيبادة والسياسبات وصنبع 

لتلبيـة  التدابـري  مـت  ُصمِّ وقـد  أفضبل.  لسياسبات  القيباس  املبدين؛  واملجتمبع  املحبّي  املجتمبع  القبرار؛ 

ذ فيهـا املـرشوع بصـورة تجريبيـة، وهـي تهـدف إىل  االحتياجـات املحـّددة يف البلـدان األربعـة التـي سـيُنفَّ

التصـّدي للتحّديـات الخاّصـة التـي تواجههـا النسـاء يف كلٍّ مـن هـذه البلـدان.

سـينضّم مـا مجموعـه 10 رشكات ومؤّسسـات سـياحية و4 منظّـامت غـري حكومية/منظّـامت مجتمعيـة إىل 

إدارات السـياحة الوطنيـة املُشـارِكة لتنفيـذ التدابـري. وقـد أجـرت منظّمـة السـياحة العاملية مؤّخـرًا ندوتَْن 

إرشـاديتَْن عـر اإلنرتنت ملشـاركن مـن األردن وكذلـك كوسـتاريكا والجمهوريـة الدومينيكية واملكسـيك.

تدريبيـة  الثاين/نوفمـر 2021 وسـتتضّمن دورات  األنظـار« يف ترشيـن  أنشـطة مـرشوع »محـّط  تُسـتَهّل 

تتمحـور حـول قضايـا النـوع االجتامعـي، وتوجيهـات خاّصـة تهـدف إىل تحسـن ظـروف العمل للنسـاء يف 

القطـاع وإنتـاج بيانـات عـن آثـار الجائحـة عـى عمـل املـرأة يف السـياحة.

الروابط:

 مرشوع يف وسط املرسح

 التقرير اإلقليمي حول املرأة يف السياحة يف الرشق األوسط

 ندوة إعالمية عر اإلنرتنت ملرشوع Center Stage )باإلسبانية(

ندوة إعالمية عر اإلنرتنت ملرشوع Center Stage )باللغة اإلنجليزية(

https://www.youtube.com/watch?v=gC7-m8UHwew
https://www.youtube.com/watch?v=a_5qH566b1M
https://www.unwto.org/centre-stage-project-womens-empowerment-during-the-covid19-recovery
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422593
https://www.youtube.com/watch?v=gC7-m8UHwew
https://www.youtube.com/watch?v=gC7-m8UHwew
https://www.youtube.com/watch?v=a_5qH566b1M
https://www.youtube.com/watch?v=a_5qH566b1M
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