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   األردن
    األردن في USAID الدولية للتنمية األمريكية الوكالة  عمل  عن بذةن

  األردن قحق  
 
  تقدما

 
.  والصحة  والتعليم املياه جودة في مجاالتالذات  خدماتال إلى الوصول  زيادة إمكانية في مهما

عكذلك    ةكمو الح  على  وقدرة متزايدة،  متنام    مدني ومجتمع،  نشطة  تجارية  بيئةو ،  شابة عاملة  بقوى اململكة    تتمت 

   النمو    أن  كما  ،  والشباب  النساء  بين  ماسي    ال،  في ارتفاع  البطالة  نسب  غير أن  .  ةالرشيد
 
 السريع    يانالسك

 
  ق وتدف

  ية و التنم  تهامسير   بعرقلة  ديهد    مما،  اململكةفي    املحدودة  واردامل   إجهاد  يساهمان في  اإلقليمية  األزمات  من  الالجئين

 . ةاملستمر 

 األساسية  الخدمات  مستوى   وتحسين،  الديمقراطية  الحوكمة  وترسيخ،  االقتصادي  االستقرار  لدعم  تهدف  قائمة منذ أمد بعيد  شراكةواألردن    املتحدة  الواليات  تجمع

مة   واألمن   االستقرار  لتعزيز  هوشعب   األردن  حكومة  مع  بالعمل  التزامها (  USAID)  الدولية  للتنمية  األمريكية   الوكالة  تواصلسو .  الجنسين  بين  املساواة  وتعزيز،  املقد 

  مستقر    مستقبل نحو التقدم علىتها ومساعد ،اململكة في يناالقتصادي
 
 .قائم على االعتماد على الذاتو  اقتصاديا

 عملنا 

 تسريع التنمية االقتصادية

 املال  رأس  إلى  الوصول   محدودية  ترافقها   صعبة  تنظيمية  بيئة  الشركات  تواجهفيما    ،على نحو غير متكافئ  عالية  بطالة  معدالت  من  األردن  في  والنساء  الشباب فئتا    عانيت

، التنافسية  القطاعات  في  الخاص  القطاع  لنمو  مواتية  بيئة  لتعزيز  األردنية  الحكومة  مع(  USAID)  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تعمل  ،لذا .  للنمو  والخدمات الالزمة

  الوكالة  من  وبدعم.  العامة  املالية  اإلدارة  وتحسين  ،السوق   احتياجات  لتلبية  العاملة  القوى   تدريبو   ،العامة  رافقامل  تكاليف  وخفض   األردن  في  الطاقة  موارد  تطويرو 

ت،  الدولية   للتنمية  األمريكية
 
ل    أعلى  ثاني  وهو،  2019  لعام  األعمال  أنشطة  ممارسة  تصنيف  في  مرتبة  34  تقدمال  على  ساعدتها   إصالحات  األردنية  الحكومة  سن معد 

 2019 عام في اإلضافية الضريبية اإليرادات من أمريكي دوالر مليون  100 تحقيق  إلى ىأد  والذي  املحلية املوارد حشد تحسينإلى  باإلضافة ، العالم على مستوى   نتحس  لل
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 تعزيز املساءلة الديمقراطية

 للمساءلة   الحكم  مؤسسات  خضوع  وضمان  القرار  صنع  في  املواطنين  مشاركة  زيادةتهدف إلى    سياس ي  إصالح  عمليةاملعظم    الثاني  عبدهللا  امللكجاللة    أطلق،  2011  عام  في

 تعملإذ    ،املواطنين  مشاركةزيادة  و   الحكومية  املؤسسات  قوة  عزيزت  خالل  من  يةامللك  رؤيةال  (USAID)الدولية    للتنمية  األمريكية  الوكالة  تدعم  بدورها،  .والشفافية

مةالبلديخدمات  ال  وتحسين ،  واجباتهم  أداء  على  النواب  ةقدر   وبناء،  ونزيهة  ةحر    انتخابعملية    وترسيخ،  القانون   سيادةعلى تعزيز    الوكالة   برامج  الوكالة   تدعمكذلك    .ة املقد 

  الشباب  مشاركة  سبل  وتعمل على زيادة ،ةاملحلي  الحوكمة  في  املواطنين  مشاركة  وتشجع  ،املواطنين  مصالح  عن  للدفاع  املدني  املجتمع   منظماتالدولية    للتنمية  األمريكية

  قامت و العملية االنتخابية،    ملراقبة   لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  وتمكين  تأسيس  في  الدولية  للتنمية  كيةرياألم  الوكالة  ساعدت،  األخيرة  السنوات   فيو.  السياسية  الحياة   في

إ   للمواطنين  إلكترونية  خدمات  تطويرب   جتمع امل  اتمنظممن    950  من  ألكثر  واإلدارية  الفنية  القدرات  تطوير، إلى جانب  الحكومية  الخدمات  لىلتمكينهم من الوصول 

 .دنيامل

 املقّدمة  الخدمات األساسية مستوى  تحسين

بة على،  األردن  في  والتعليم  واملياه  الصحة  خدمات  إرهاق  إلى  الالجئين  من  الكبير   والعدد  السكاني  النمو  أدى
 
 إلى األعباء املترت

 
ومن هنا، تعمل   .19-كوفيد  جائحة  إضافة

 قدرات   وبناء،  التحتية   البنية  من أجل توسعة وتطوير  والتعليم  واملياه  مجاالت الصحة   في   األردنية  الحكومة  معبالشراكة    (USAID)  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة

   349  وتحديث  تجديد  الوكالة  دعم  ويشمل  .املجتمعية  واملشاركة  املؤسسية  الرقابة  وتعزيز،  الخدمات  تقديم  في  املوظفين
 
   مرفقا

 
  البنية   وإنشاء  ،2002  عام  منذ  صحيا

 مدرسة  377وتجديد  وتوسيع  إنشاء  و   نسمة،   مليون   1.7  بنحو  ريقد    ملا  الشرب  مياه  توفر  التي،  املياه  ملعالجة  ماعين  الزارة   محطة  مثل  الصحي  والصرف  للمياه  التحتية

  40 إنشاءباإلضافة إلى ، الوصول املتكافئ إلى التعليم نطاقتوسيع بهدف  2007 عام منذ
 
 .املدرسةاملنقطعين عن  والشباب لألطفال النظامي غير للتعليم مركزا

 تعزيز املساواة بين الجنسين 

مس  من أقل    أن  لىإ   حصاءاتاإل   تشير
ُ
 املرأة   ضد  العنفظاهرة  زال  تكما ال  ،  محدودة  للمرأة  السياسية  وال تزال املشاركة،  العاملة   القوى   ضمن   يشاركن   األردن  في  النساء  خ

هة ل  ةعما الد  خدماتال  وتعزيز،  قضايا النوع االجتماعيب  الوعي  زيادة  إلى  ما تقوم به  جميع  في   (USAID)  الدولية  للتنمية   األمريكية  الوكالة  لذا تسعى.  ةقائم ، لمرأةاملوج 

ي وتنفيذ  األردنية  الحكومة   الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  دعمتوفي هذا الصدد،    .الجنسين  بين  املساواة  تعزيزإلى    الهادف  املجتمعي  العمل  ودعم نظام العمل   في تبن 

ل  وطني  نظام  أول   إطالق  على  الصحة  وزارة  ساعدت، و لمرأة ل  االقتصادية  شاركةامل  لتشجيع  املرن    أحد  األردن  جعلي  مما ،  اململكة  في  األمهات  وفياتللرصد واالستجابة 

  ساهم  مما ، حاتلعدد من املرش   التدريب على قيادة الحمالت قدمت  أنها  ، كما األمهات وفيات عن ثةومحد   موثوقة بيانات لديها  التي املتوسط الدخل  ذات القليلة البلدان

 . 2017 لعام واملحلية 2016 لعام البرملانية االنتخابات في بمقاعد النساء منعدد  أكبر فوز  في
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بمساعدة النساء على  USAID الدولية للتنمية األمريكية الوكالة تقوم

ز فيهاالدخول في القطاعات االقتصادية غير التقليدية   .والتمي 
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 .الصحة مجال في للعاملين
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