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 1البند 

التكميليقّت ؤجدول األعمال الم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراء من قِبَل المجلس التنفيذي

مشروع مقّرر
1

 

 إنَّ المجلس التنفيذي

 جدول األعمال المؤقّت التكميلي مع جدول أعماله المؤقّت، تدارس  وقد 

 كبند خامس في جدول أعماله. اعتبار المسألة اإلضافية المتعلّقة بـ"تمكين المرأة في السياحة" التي اقترحتها إسبانيايقّرر 

  

                                            
 المجلس.هذا مشروع مقّرر. لالّطالع على المقّرر النهائي الذي يعتمده المجلس، ُيرجى مراجعة وثيقة المقّررات التي تصدر بنهاية دورة  1

 

 مالحظة من األمانة

( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، طلبت إسبانيا إدراج بند جديد على جدول األعمال بشأن 5)4بالماّدة عمًلا 

 للمجلس التنفيذي. 114"تمكين المرأة في السياحة" في جدول األعمال المؤقّت للدورة 

مع رئيس المجلس التنفيذي، جدول األعمال المؤقّت التكميلي هذا لدراسته مع لذلك، أعدَّ األمين العام، بالتشاور 

 .114جدول األعمال المؤقّت للدورة 
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 بند تكميلي على جدول األعمال باقتراح من إسبانيا

 (مدريد: تمكين المرأة في السياحةإعالن تمكين المرأة في السياحة )الوثيقة:  .1

* * * 
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 مرفق: إعالن مدريد: تمكين المرأة في السياحة

 إعالن مدريد:

 تمكين المرأة في السياحة

 2021كانون األّول/ديسمبر  30مدريد، 

 

، وإسبانيا، xxxx، وxxxx، وxxxx، وxxxxنحن، الوزراء المسؤولون عن السياحة في 

، إذ قد اجتمعنا في مدينة مدريد في سياق الدورة الرابعة والعشرين xxxx، وxxxx، وxxxxو

 للجمعية العاّمة لمنظّمة السياحة العالمية، 

 

ا أساسياا ُمراِدفاا لتعزيز الرخاء في المجتمعات المعاصرة، قد نؤّكد  أنَّ قطاع السياحة، باعتباره قطاعا

قابلية التوظيف، وتميَّز  بقدرته الهائلة على  برز  تاريخياا كأحد أكثر المجاالت ديناميكيةا من حيث

هه نحو السياحة المستدامة ذات الجودة العالية.  تحويل المجتمع في توجُّ

ونُحيط علًما بأنَّ اإلدماج التدريجي للمرأة في سوق العمل خالل العقود المنصرمة قد ساهَم إلى حدٍّ 

% من العاملين في السياحة، 54الراهن  كبير في النهوض بالقطاع إذ تُمثِّل المرأة في الوقت

 % فقط في االقتصاد عاّمةً.39مقارنةً بـ

على أنَّ وجود المرأة يُشكِّل عامل قّوة في القطاع، ليس ألنَّها تشغل مناصب في كافّة  نُعيد التأكيدو

ا بفضل وجودها الهاّم في كليات ومدارس  الِمه ن والقطاعات الفرعية للسياحة فحسب، بل أيضا

 الضيافة والسياحة.

ا في القطاع رغم الجهود الونعترف  مبذولة لتحقيق باالختًلفات في ظروف العمل الموجودة أيضا

بعض العوامل اإليجابية، مثل تراجع  وبغّض النظر عنالمساواة في الظروف بين الرجل والمرأة. 

الفوارق في األجور في القطاع مقارنةا بجميع القطاعات االقتصادية األخرى، إاّل أنَّ المشاكل العاّمة 

ا في األعمال المتعلّقة بالسياحة.  التي تطال المرأة تظهر أيضا

ْين ما زالت تنعكس على طريقة توزيع نُشدِّد و على أنَّ األدوار والقوالب النمطية التقليدية للجنس 

 المهام في القطاع، حيث أنَّ ارتفاع نسبة اإلناث في الوظائف غير المستقّرة هو واقٌع تُواِجهه النساء.

ادية، ويُساِهم في فجوة يُعيق وصول المرأة إلى المناصب القي« حاجز غير مرئي»أنَّ وجود ونعتبر 

في الوظيفة  -األجور والفجوة في المعاشات التقاعدية، وما زال  مرتبطاا بأيّام العمل المضاعفة 

نتيجة التوزيع غير المتكافئ للمهام المنزلية، فضًلا عن العوامل االجتماعية مثل  -وداخل األسرة 

 رنةا بالرجل.التحيُّزات المتعلّقة بالقدرة القيادية لدى المرأة مقا

بأنَّ الجائحة ألقت بظًللها على النساء بصورة خاّصة وأظهرت التأثير غير المتناسب  نُذكِّرو

لألزمات على العاملين في القطاع، األمر الذي يُسلِّط الضوء على التفاوتات الهيكلية العميقة بين 

د تعزيز حقوق المرأة، ال سيّما حتّى أنَّه يُه« العمل غير المأجور»الرجل والمرأة، ويزيد من إخفاء  دِّ

عندما تتقاطع عوامل أخرى مع النوع االجتماعي، مثل األصل العرقي أو اإلثني، أو وضع الهجرة، 

 أو اإلعاقة، أو العمر، أو عوامل اجتماعية وشخصية أخرى، فتتفاقم هشاشة وضع المرأة.

 في ضوء ما سبق وبهدف إنعاش قطاع السياحة، فإنَّنا

 

، التي ُوِضع ت انطًلقاا من «خطّة عمل منظّمة السياحة العالمية»بأهمية تعزيز  ونعترفنؤّكد 

محطّ »، باإلضافة إلى مشروع 2019الصادر عام « التقرير العالمي حول المرأة في السياحة»

ا والذي يهدف إلى الدفع باتّجاه تمكين المرأة ومعالجة أوجه عدم « األنظار الذي أُعلن عنه مؤّخرا

ْين التي تفاقمت بعد األزمة الناجمة عن الجائحة في قطاع السياحة.ال  مساواة بين الجنس 
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يُعلِن الوزراء الموّقعون أدناه عن أهمية االستمرار في تعزيز إمكانات السياحة في سبيل وعليه، 

 تمكين المرأة عن طريق:

  

، من خًلل اف بهاالعترعلى الدور البارز للمرأة في قطاع السياحة وتسليط الضوء  -

وضعها في محور السياسات العاّمة المستقبلية وتطوير استراتيجيات قائمة على مبدأ المساواة بين 

ْين في قطاع السياحة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنّص عليها خطّة  الجنس 

 .2030عام 

إلى توليد حوافز للمجتمع بأكمله من أجل ضمان أن تؤّدي هذه السياسات العاّمة السعي  -

ْين، مع إيًلء اهتمام خاّص للتمييز المتعّدد الجوانب من أجل  م نحو أهداف المساواة بين الجنس  للتقدُّ

  تمكين النساء األكثر ضعفاا.

على مواصلة تحسين ظروف عمل المرأة، وتقليص فجوة األجور، ودعم خطوات العمل  -

، وضمان المساواة في «عملهّن غير المأجور»ليط الضوء على ومبادرات رائدات األعمال، وتس

 «.الحاجز غير المرئي»األجر بين الرجل والمرأة في قطاع السياحة، وكسر 

أنفسنا للسيناريو المستقبلي، من خًلل تعزيز الرقمنة كأداة للتدريب والتعليم وريادة إعداد  -

نّفة وتحليل القطاع من منظوٍر قائم على النوع األعمال للمرأة، وكأداة لتحسين جمع البيانات المص

 االجتماعي.

 

 وفي هذا اإلطار، نلتزم بما يلي:

استئناف جهودنا بمزيٍد من العزم في سبيل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في قطاع السياحة، 

واالعتراف بعمل المرأة على أساس المساواة، وإرساء قطاع أكثر شموالا وعدالا وإنصافاا ليكون 

ل في مجتمعاتنا وليُشكِّل مصدر اعتزاز ل جميع النساء بمثابة القّوة الدافعة نحو التنمية والتحوُّ

 العامًلت فيه إذ يُشاِركن  في مسعى جامع يصبو إلى الرفاه المشترك. 

 

 تواقيع الوزراء

 

*** 

 

 


