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االستثمار في الموارد البشرية
ا�ردن

يعّد الشعب ا�ردني أعظم ثروة للبالد، لذا فإّن تعظيم االستفادة من إمكاناته لكي يساهم في نمو االقتصاد ا�ردني 
واستقراره يمّثل أولوية رئيسية لدى الحكومة ا�ردنية.

وقد أّدى تزايد عدد السكان وتدفق الالجئين من ا�زمات ا�قليمية، ومؤخر� جائحة كوفيد-١٩، إلى إجهاد نظامي الصحة 
والتعليم في ا�ردن، مما يقّوض قدرة ا�ردن على توفير فرص التعلم الجيدة والرعاية الصحية الالزمة لسّكان أصّحاء 

ومنتجين. با�ضافة إلى ذلك، تواجه الفئات الضعيفة من السكان، مثل ا�شخاص ذوي ا�عاقة، صعوبة في الوصول إلى 
الخدمات ا�ساسية، مّما يعيق قدرتهم على إيجاد مستقبل آمن ومضمون �نفسهم و�سرهم.

ومن هنا، تعمل الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع الحكومة ا�ردنية لبناء وإعادة تأهيل المستشفيات 
والمدارس، وتدريب المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع الخدمات االجتماعية للفئات ا�قّل حظ¸، والتصّدي 

�ولويات التعليم والرعاية الصحية خالل جائحة كوفيد-١٩، حتى يحصل أبناء الشعب ا�ردني على الدعم الالزم لبناء القدرة 
على التكيف واالستقرار االقتصادي وا�من �نفسهم ولبلدهم.

محاور التركيز
توفير الدعم لتهيئة شعب منتج يتمّتع بالصحة 

يعّد تحسين جودة الرعاية الصحية المتاحة في جميع أنحاء المملكة أمر� ضروري¸ لضمان إنتاجية اُ�سر والمجتمعات المحلية 
وازدهارها. لذا، تعمل الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية مع وزارة الصحة الستبدال المرافق الصحية القديمة والتي تعاني من 

االكتظاظ وإعادة تأهيلها، وتشجيع السلوكيات الصحية، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتنفيذ خطوات نحو 
ا�صالح من شأنها أن تعزز االكتفاء الذاتي واالستدامة المالية للقطاع.

تعزيز مخرجات التعليم
ثبت في ا�ردن أّن أقّل من ٦٠ في المائة مّمن هم في سّن المراهقة قادرون على الحّد ا�دنى من إجادة القراءة، إذ تعاني 

المدارس الحكومية من االكتظاظ ومن حاالت متفاوتة من ا�همال، كما أّن معظم المعلمين ال يتلقون التدريب الالزم لتقديم 
تعليم جّيد.
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الشركاء الرئيسيون
وزارة التربية والتعليم 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة الصحة

وزارة ا�شغال العامة وا�سكان

مجلس اعتماد المؤّسسات الصحية

الخدمات الطبية الملكية

جمعية المستشفيات الخاصة

(FHI360) منظمة صحة ا�سرة الدولية

Abt Associates شركة

(MSH) هيئة العلوم ا�دارية من أجل الصحة

جامعة تافتس في الواليات المتحدة

وزارة الخارجية والتنمية البريطانية

أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

مكتب ا�مم المتحدة لخدمات المشاريع
يونيسف

شركة ترايجون الهندسية

مكتب بيطار مهندسون مستشارون

آر تي آي إنترناشيونال

كويست سكوب

شركة كايزن 

مجلس البحوث والتبادل الدولي في ا�ردن 
(IREX)

المواقع
جميع محافظات المملكة االثنتي عشرة

معلومات االتصال
جيسيكا موريسون

مدير مكتب إدارة البرامج
الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية

السفارة ا�مريكية
ص.ب. ٣٥٤

الرمز البريدي ١١١١٨ عّمان، ا�ردن
الهاتف: ٦٨٦٥ ٥٩٠ ٦ ٩٦٢+

jmorrison@usaid.gov :البريد ا�لكتروني

لذا، تعمل الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع وزارة التربية 
والتعليم لبناء المدارس وتوسيعها وإعادة تأهيلها، وتعزيز التطوير 

المهني للمعلمين، وتحسين إدارة المدارس، بما يضمن امتالك الجيل 
القادم للمهارات الالزمة لدفع عجلة االقتصاد ا�ردني.

بناء القدرة على التكّيف لدى الفئات السكانية 
الضعيفة 

تساعد الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية الحكومة ا�ردنية على توسيع 
نطاق الدعم والخدمات االجتماعية للفئات ا�قل حظ¸، بما في ذلك 

ا�شخاص ذوي ا�عاقة وا�سر ذات الدخل المنخفض، وضمان حصول 
الفئات المهمشة على رعاية صحية وتعليم جيدين، بما في ذلك 

الالجئين.

ا�نجازات الجديرة بالذكر 
- أنشأت الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية قسم¸ جديد� للطوارئ في 
مستشفيات البشير، والتي تعّد أكبر منظومة مستشفيات حكومية 
في ا�ردن، لتقديم الخدمات الالزمة �نقاذ ا�رواح لـ ٥٠,٠٠٠ مريض شهري¸، 

علم¸ أّن المرفق الجديد أكبر بعشر مرات من المبنى الذي حّل محّله 
ومجّهز بأحدث المعدات.

- تم االنتهاء من أكثر من ١٣٠ عملية تجديد للمدارس في جميع أنحاء 
ا�ردن على مدى السنوات الخمس الماضية بدعم من الوكالة ا�مريكية 

للتنمية الدولية، مما يوفر بيئات تعليمية عالية الجودة لـ ٤٠,٠٠٠ طالب 
وطالبة سنوي¸، بما في ذلك الطلبة ذوي ا�عاقة.

- قادت الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية جهود المانحين المشتركة 
للمساعدة في تحّمل تكلفة توفير الرعاية الصحية لالجئين وزيادة 

استثمارات المانحين في النظام الصحي في ا�ردن من خالل ترتيب 
تمويل مشترك بقيمة ٨٥ مليون دوالر أمريكي. كذلك تم استخدام هذه 

ا�موال كموارد طارئة لالستجابة الوطنية لجائحة كوفيد-١٩ في ا�ردن، 
وذلك عبر توفير ٢٠ مليون دوالر أمريكي لÖسراع في شراء اللوازم الطبية 

المنقذة للحياة.
- تمنح مراكز التعليم غير النظامي الممّولة من الوكالة ا�مريكية 
للتنمية الدولية، وعددها ٤٣ مركز�، فرصة ثانية لÙطفال الذين لم 

يلتحقوا بالمدرسة أو تسربوا من المدارس. ومنذ عام ٢٠١٥، تخّرج ما يقرب 
من ٧٠٠ شاب وشابة من هذه المراكز، مما مّكنهم من إعادة التسجيل 

في منظومة التعليم النظامي لمواصلة تعليمهم الثانوي، أو فتح 
مشاريعهم الخاصة، أو االلتحاق بالوظائف. 

- قادت الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية صندوق¸ متعدد المانحين 
وخصصت تمويًال أّولي¸ بقيمة ٢٠ مليون دوالر أمريكي لتوسيع الدعم 

للفئات ا�كثر ضعف¸ في المجتمع، وال سيما أولئك ا�كثر تضرر� من اÞثار 
االقتصادية لـكوفيد-١٩. 

- لضمان حصول المرضى على الرعاية ذات الجودة، دربت الوكالة 
ا�مريكية للتنمية الدولية أكثر من ٩,٠٠٠ من مقدمي الرعاية الصحية في 

جميع أنحاء المملكة على كيفية فحص حاالت كوفيد-١٩ وفرزها 
وعالجها.

- لدعم التعليم المقّدم عبر ا�نترنت خالل جائحة كوفيد-١٩، ساعدت 
الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية وزارة التربية والتعليم على بّث دروس 
عبر قناة التلفزيون الرسمية والمنصات عبر ا�نترنت، وتوزيع كتب القراءة 
والحساب للصفوف المبكرة على ١٥٠ ألف طالب وطالبة، وعقد ورش عمل 
لـ ١٢,٠٠٠ معلم ومعلمة للصفوف المبكرة في جميع أنحاء المملكة لتعزيز 

قدرتهم على تقديم التعلم عن ُبعد لطلبتهم. 
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