
 CENTRE STAGE
متكني املرأة خالل مرحلة التعايف من جائحة كورونا )كوفيد-19(

األردن 

Overview
Participating member states: 4              Duration: 18 months
Beneficiaries: National and local Tourism Administrations,  
Tourism businesses, Tourism NGO’s



Centre Stage يهــدف مــروع منظمة الســياحة العامليــة 
إىل متكــني املــرأة خــالل مرحلــة التعــايف مــن جائحــة 
ــل  ــز العم ــيق وتركي ــز وتنس ــد-19( وتعزي ــا )كوفي كورون
املؤسســات  يف  الجنســني  بــني  املســاواة  تحقيــق  عــى 
مــن  تعافيهــا  أثنــاء  الســياحية  والــركات  الحكوميــة 
ــن  ــم م ــم كري ــا بدع ــروع حاليً ــذ امل ــم تنفي ــاء، ويت الوب
ــوزارة  ــة عــن ال ــدويل، نياب ــة للتعــاون ال املؤسســة األملاني
االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة يف أملانيــا، ومــن 

ــرأة. ــدة للم ــم املتح ــة األم هيئ

 آثــار جائحة كورونــا )كوفيد-19( عى املرأة
يف الســياحة يف األردن
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  .Centre Stage بيانات منظمة السياحة العاملية التي تم جمعها كجزء من مروع  املصدر: 
بناء عى مسح اجري يف األردن )العينة: 2088 شخص(.

$

تدعــم منظمــة الســياحة العامليــة 10 رشكات 
ســياحة و 3 جمعيــات ووزارة الســياحة واآلثــار 
ــا عــام  ــذ خطــة عمــل مدته ــا بتنفي ــاء قيامه أثن
واحــد لتمكــني املــرأة يف عــام 2022 مبــا يف ذلــك 
ــز  ــر لتعزي ــتهدفة وتداب ــب املس ــج التدري برام
اإلطــار  وتحســني  لإلنــاث  الوظيفــي  التقــدم 
القانــوين وجمــع بيانــات العاملــة الســياحية 

ــس. ــب الجن ــة حس املصنف

عمل  خطة 
للركات

من  للمزيد 
املعلومات

$

النساء

لرعاية املعالني

https://www.unwto.org/sites/default/files/news/pdf/centre-stage-ar.pdf
https://www.unwto.org/sites/default/files/news/pdf/centre-stage-ar.pdf
https://www.bmz.de/en
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.bmz.de/en
https://www.unwomen.org/en
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 منظمة الســياحة العاملية
 وكالــة متخصصة تابعــة لألمم املتحدة 

Tel: (34) 91 567 81 00 C/ Poeta Joan Maragall, 42
Fax: (34) 91 571 37 33 28020 Madrid 
E-mail: info@unwto.org Spain

www.unwto.org

Centre Stage املشاركون يف مرشوع 
قادة الــدول من أجل متكني املرأة
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