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   مصــر
 نبذة تع��ف�ة  

 
ا�ة مع الشعب الم�ي  أبرم، ع� مدار األر�عة عقود الماض�ة ي �ش

 تهدف إ� بناءالشعب األم���ي �ف
. من خالل استثمارات بلغ  ف مل�ار   30أ��� من  إجما�ي ق�متها اقتصاد تناف�ي عال�ي لصالح جميع الم��ني

ي تغي�ي الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  أسهمت، 1978دوالر منذ عام 
ي م�.  �ف

مسار التنم�ة الحديثة �ف
ي تبرامج الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   أسهمتح�ث 

خدمات الم�اە النظ�فة وال�ف الص�ي إ� وف�ي �ف
معدالت  ٪ و 80وف�ات األطفال بنسبة  وخفض معدالت، ع� شلل األطفال القضاء ، و مليون م�ي 25

ي نطاق خدمات ، وتوسيع مدرسة 2000، و�ناء ٪78وف�ات األمهات بنسبة 
جميع   ال�ه��اء واالتصاالت �ف

 ، وخلق مئات اآلالف من فرص العمل. الجمهور�ةأنحاء 
 
 

 العمل الذي نقوم به 
ي مجاالت النمو االقتصادي والتعل�م والصحة والحوكمة    ُ�سهم، واليوم

ي تبرامج الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ف
ع��ز �ف

  الفرص ح�ث توفر ح ج�ال القادمة المهارات الالزمة للنجا لأل برامجنا  وتقدم. 2030لدعم رؤ�ة م�  االستقرار واالزدهار 
تعمل الوكالة  كما  القوى العاملة.  االنضمام إ� صفوف التعل�م العا�ي و ب ف�ما يتعلق بالتحاقهم لعدد كب�ي من الشباب الم�ي 

ف اإلنتاج�ة الزراع�ة وخدمات الم�اە وال�ف الص�ي وز�ادة فرص العمل و  تنم�ة  األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ع� تحسني
ف والمجتمع الم إسهامات كل منتع��ز إ� �س� و األعمال.  ف الحكوميني ي والمجتمعات المسؤولني

بهدف  واألفراد المحل�ة ديف
ي تُ وتع��ز قدرات بناء  ي االحت�اجات الس�اس�ة واالقتصاد�ة للشعب الم�ي. تواصل الوكالة األم��ك�ة  المؤسسات اليت ليب

ي م�    والمؤسسات الحكوم�ةللتنم�ة الدول�ة دعم القطاع الخاص 
ٌ ل  ديللتصوالشباب �ف  إ� المحإضا المناخ. تغ�ي

ً
ور  فة

ل  وهو  لتنم�ة الدول�ة  الوكالة األم��ك�ة ل  عمل ضمن ��ي الرئ ف ي العمل والمدرسة والم�ف
ف النساء والفت�ات من النجاح �ف تمكني

 مجتمعاتهن.  وداخل
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 النمو االقتصادي 
كا ي  ؤها تعمل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة مع �ش

ف العام والخاص  �ف أفضل.  ع� تع��ز إ�جاد فرص العمل �شكلالقطاعني
ي برامج الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   ح�ث ُ�سهم

ف  �ف ي مجا�ي الس�اسات واة التنظ�م�ة البيئتحسني
ودعم  ، ألعمال�ف

وعات كات الناشئة، وتط��ر   ر�ادة األعمال م�ش ف  كما ، وتع��ز التجارة.  القوى العاملة وتع��ز ال�ش   فرصتعمل ع� تحسني
ي الحصول ع� فرص العمل المالئمة،الشباب الم�� 

ف �ف وعاتوتقد�م الدعم  ني ة والمتوسطة للم�ش . ومتناه�ة الصغر   الصغ�ي
ا ع� تع��ز الو  ف االقتصادي للمرأة من خالل ز�ادة فرص العمل تعمل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة أ�ض� مع   والتنسيقتمكني

. باإلضافة إ� ذلك المؤسسات المختلفة ف ف الجنسني ي س�اسات متوازنة بني ر ، لتبيف
ّ
الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   توف

ي التدر�ب   ة والمتوسطة  وعاتلدى الم�ش ل��ادة القدرات التصدي��ة  والدعم الفيف ي ذلك   - الصغ�ي
لزراع�ة  ااألعمال قطاع بما �ف

�نوتط��ر قاعدة ب�انات ، توسيع أسواق التصدير   بهدف - ات ، و المش�ت ي مجال الس�احةوالمب�عات. مؤ�ش
، تعمل الوكالة  �ف

اث  ي الم�ي الع��ق؛ سواء األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة مع المنظمات الدول�ة والمحل�ة للحفاظ ع� ال�ت
ك  تل الطب��ي  أو الثقا�ف

ي �ساعد ع�  تواصل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة  و . المتنا�ي الس�احة  قطاعضمان استفادة المجتمعات المحل�ة من الجهود اليت
ا�ة مع الحكومة الم��ةالدول�ة ي توف�ي الم�اە النظ�فة وخدمات ال�ف الص�ي للشعب الم�ي. ، بال�ش

 ، االستثمار �ف
 

 التعل�م 
ي كل مستوى من مست��ات 

مواءمة التعل�م مع  للتأ�د من  م�ةالمنظومة التعل� تعمل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ف
ف لديهم المهارات الالزمة لدخول سوق العمللتطورات الع�  ف ، وأن الخ��جني لديهم فرص للدراسة ، وأن الطالب والمعلمني

ي المجاالت ذات الصلة 
ي م� االقتصاد�ة بالتنم�ة والبحث �ف

الحكومة  بدعم الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  قامت.  �ف
هم   أنبغمن  5000تضم    -�م ست  –الم��ة إل�شاء مدارس ثان��ة للعلوم والتكنولوج�ا والهندسة وال��اض�ات  الطالب وأ���

ف  ي للمعلمني ي م�. تدعم الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة التط��ر المهيف
ي ذموهبة �ف

لك تصم�م دورات تدر�ب�ة جد�دة  ، بما �ف
ّ  لمعل�ي العلوم والتكنولوج�ا والهندسة وال��اض�ات ي مجال تغ�ي

،  التعل�م العا�ي ب وف�ما يتعلق  المناخ واالستدامة البيئ�ة. �ف
ي الم�اە والطاقة 

ف �ف ف لوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  ا الممولة من قبلتجمع مرا�ز التم�ي الجامعات األم��ك�ة والم��ة  بني
ف الدراسات البحث�ة البحوث بمبادرات هذە ، ور�ط لمنح الدراس�ةبااوف�ي فرص االلتحاق، وتلتط��ر المناهد الدراس�ة، وتحف�ي

ي الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   كما ُ�سهمالقطاع الخاص.  
ي  30إ�شاء �ف ي   من المرا�ز الجامع�ة للتط��ر المهيف

جامعة   22�ف
ي جميع أنحاء 

ي تصم�م  الجمهور�ة�ف
اك القطاع الخاص �ف صلة بالصناعة لتسه�ل  المناهج ذات الومساعدتها ع� إ�ش

ي الجامعات مسارات لخ� ال ي ضمان إ�جاد ��ب
برامج  الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   �ستهدف. كما المناسبة عملالفرص  �ف
  
�
القراءة لطالب  ارات مهبرنامج محو األم�ة الذي �دعم من خالل من خالل المنح الجامع�ة و التعل�م للطالب األ��� احت�اجا

ي المناطق النائ�ة.   ةاالبتدائ� مرحلةالصفوف 
 وأمهاتهم �ف

 
 الصحــة 

عت  19-كوف�د  جائحة  لدول�ة عن كثب مع الحكومة الم��ة لدعم استجابة م� لتعمل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة ا  . ت�ب
ف من اللقاحات األم��ك�ة عال�ة الجودة ظهور  والحد من، مما أدى إ� إنقاذ األرواح حكومة الوال�ات المتحدة بالماليني

ي تم تقد�مها ع� مدار جد�دة. المتحورات ال  واستكماً� لإلسهامات اليت
�
ي م�  األر�عون عاما

ف المنظومة الصح�ة �ف ي تحسني
،  �ف

ي مجال الرعا�ة الصح�ة  تقوم برامج الو 
ف �ف تتبع  ال وتع��ز أنظمةكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة الحال�ة بتدر�ب العاملني

وس تدعم الوكالة  كما  لشعب الم�ي.  فراد ا اللقاحات أل ووصول؛  الوقا�ة منهسبل �شخ�صه وعالجه و و   واالستجابة للف�ي
وع القو�ي لتنم�ة األ�ة الم��ةأهداف األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  بالصحة اإلنجاب�ة   الو�ي  أ�شطة رفع من خالل  الم�ش

كاء  ال وتنظ�م األ�ة الطو�ي من خالل شبكات األقران و  ي من �ش
ف �ف ومقد�ي   �ةصحة المجتمعمجال الالقطاع الخاص والعاملني

 الرعا�ة الصح�ة. 
 

 الحوكمــة 
ي م

ا�ة مع الشعب الم�ي لتع��ز االستقرار االقتصادي والتنم�ة الشاملة �ف �  تعمل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بال�ش
ي مجال الحوكمة ع�  

. يركز عملنا الشامل �ف ي
  تع��ز مبدأ من خالل مؤسسات عامة أ��� فاعل�ة والمشاركة مع المجتمع المديف

ف  مساءلة و ال ي تحول دون المشاركة االقتصاد�ة واالجتماع�ة للمرأة   الحكوم�ةكفاءة المؤسسات تحسني وتقل�ل الحواجز اليت
 والمجتمعات 

�
ف االجتما�ي واالقتصادي  ، ومكافحة الفساد وكمة. يركز عملنا ع� تع��ز أنظمة الحاأل��� احت�اجا ، وتع��ز التمكني
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، ومكافحة االتجار باألشخاص. تدعم أ�شطتنا جهود اإلصالح االجتما�ي واالقتصادي  لعنف ضد المرأةل  صديوالت،  للمرأة
ي م� 

ف مناخ االستثمار �ف  . االزدهار ع� نطاق واسع وتحقيقالشامل لتحسني
 
 

 إتصــل بنــا 
ي م�مقر 

 المقر الرئ��ي بواشنطن      البعثة �ف
�ي ر�د مديرة البعثة:  ف اب�ث آ�ي     الس�دة/ ل�ي ف  مسؤول االتصال: إل�ي

ي م� 
 الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة    الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ف

 واشنطن العاصمة، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة       /أ ش نادي االتصاالت  1
:     11435ص.ب.  – م� القاهرة،  ي

ويف �د اإلل��ت   egyptdesk@usaid.govال�ب
      6500-2522-2-20+ تل�فون: 
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