تقرير عاملي حول املرأة يف السياحة،
اإلصدار الثاين | خطة عمل
مع الدعم الكريم من:
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استنادًا إىل النتائج والتوصيات الرئيسية الواردة يف التقرير العاملي حول املرأة
يف السياحة  -اإلصدار الثاين ،توفر خطة العمل التالية خطوات ملموسة
من شأنها مساعدة الجهات الفاعلة يف القطاعني العام والخاص عىل تعزيز
إمكانيات السياحة يف متكني املرأة.

لالطالع عىل التقرير العاملي الكامل عن املرأة يف السياحة
 الطبعة الثانية،يرجى زيارة هذا املوقعwww.e-unwto.org :
وللمزيد من املعلومات ،يرجى األتصال عىل العنوان التايل :

يُطلب من واضعي السياسات والرشكات والسلطات الحكومية الوطنية
واملحلية والتعاونيات واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية العاملة يف
قطاع السياحة إقرار وتنفيذ خطة العمل داخل منظامتهم.
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التوظيف

اتخاذ تدابري ملعالجة فجوة األجور بني الجنسني يف السياحة.
التطرق إىل الحامية االجتامعية والعمل بدون أجر للمرأة يف
السياحة.
معالجة منهجية للتحرش الجنيس للعامالت يف قطاع السياحة،
وكذلك قضايا التحرش يف مجتمعات السياحة ضد أفراد
املجتمع واملسافرين.
تطوير اسرتاتيجيات املساواة بني الجنسني وتأسيسها يف قطاع
السياحة.
التصدي للقوالب النمطية الجنسانية يف املهن املتفرعة عن
السياحة.

ريادة األعامل

العمل عىل ضامن إضفاء الطابع الرسمي عىل مؤسسات
السياحة النسائية ،إذا رغبت يف ذلك ،واملساهمة يف اإلدماج
املايل للمرأة.
تعزيز وتنويع قدرة املرأة عىل الوصول إىل التجارة العادلة
وإيصال منتجاتها وخدماتها السياحية إىل األسواق.
دعم املرأة يف تعزيز وتنويع منتجاتها وخدماتها السياحية.
استحداث تدابري لتحسني التوازن بني العمل والحياة للمرأة
يف السياحة وتشجيع التقسيم املتساوي ألعامل الرعاية غري
املدفوعة األجر يف املجتمعات السياحية.
توسيع نطاق وصول املرأة إىل التكنولوجيات الرقمية ،مبا يف
ذلك منصات السياحة الرقمية.

ecsr@unwto.org
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القيادة والسياسات وصنع القرار

العمل عىل تحقيق التوازن بني الجنسني يف اإلدارة العليا
لرشكات السياحة.
معالجة االفتقار إىل القيادة النسائية الرفيعة املستوى يف أماكن
صنع القرار يف القطاع الخاص والهيئات والوكاالت السياحية يف
القطاع العام.
ضامن احرتام سياسات منظمة العمل الدولية بشأن
مسؤوليات األمومة والرعاية.
تقديم الدعم النشط لتمثيل املرأة وقيادتها يف النقابات العاملية.
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التعليم والتدريب

وضع برامج تدريبية للمرأة يف مجال السياحة ،مبا يف ذلك
التدريب عىل املهارات البسيطة والتواصل والتدريب الرفيع
املستوى للرتقي الوظيفي.
توفري تدريب موجه للنساء لضامن أن يكون بامكانهن
استخدام التقنيات الرقمية لالبتكار من خالل التقنيات الرقمية
يف السياحة.
توفري التدريب عىل املساواة بني الجنسني لواضعي السياسات
السياحية واملديرين واملوظفني.
تشجيع مشاركة الطالبات والخريجات يف الدراسات واملؤهالت
السياحية.

املجتمع املحيل واملجتمع املدين

تيسري إسامع صوت املرأة يف صنع القرار يف املجتمع املحيل
واألرسة.
الحرص عىل اإللتزام باملساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان
عىل املستوى الوطني وتطبيق ذلك بفعالية.
دعم شبكات السياحة النسائية واملنظامت غري الحكومية
والتعاونيات السياحية للعمل بنشاط من أجل متكني املرأة يف
هذا القطاع.

القياس لسياسات أفضل

العمل بانتظام عىل جمع البيانات املصنفة حسب الجنس
حول العاملة يف قطاع السياحة واإلبالغ عنها ،وكذلك ،حيثام
أمكن ،بيانات العاملة السياحية الرسمية وغري الرسمية،
والفجوات يف األجور بني الجنسني ،وتنظيم املشاريع ،والتعليم
والتدريب ،والقيادة وصنع القرار ،واستخدام الوقت ،والتوازن
بني العمل والحياة الشخصية.
القيام بانتظام بتوفري بيانات مصنفة حسب الجنس عن
العاملة يف قطاع السياحة إىل منظمة السياحة العاملية.
إجراء تحليل جنساين ،والتشاور مع الجهات الفاعلة يف
املجتمع املدين ،وإدماج املنظور الجنساين يف جميع مراحل
السياسات السياحية ودورة الربنامج.
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