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 ا����رة���  ا�ردن �� ا��

 

 


	ن ا����ىوكالة التنمية الفرنسية تدعم� �   ���وع ا���	ر ا����� ��	
  

 
� ا���م ��� �ض �������� ا���
 إ�� ام��
 ���ن ا�)�ى، وا�$ي 166ی ���
 ا����+� م���ن ی�رو  وا���.م م- وآ��
 ا�

 وأم��
 س���ه4 �� ت��ی2 م1وع ا���ص ا��ی� � ��ن ��+��� 
���� �ون ا�+��ذ�8 ��- ا��آ��
 ا���� ـ >;�ة � �.ة ا�:

� �2007.أ ه$ا ا�� �ون ��م .  ���ن ا�)�ىBس��.ت ��� و ��آ�F ��� ا���اDEت دا>2 ا��.ی+
 وا��8ى ا� G�H 

آ�I2 وا��+�� 
��Jر 
;< .  

  
M��8 م ��� ا���. �� ا�� ���، أم�- ام��
 ���ن ا�)�ى و�� ا��ض ا���م �� ���ن، �� ا� 1ی- م- ت1ی- اLول م- 

 �� 
����ر س �دة ا���.ة آ�ری- �وزیN، ا����ة ا��PI� ،Qا
، ا���. دوف زی��+��� 
���وا��.ی ا� �م ���آ��
 ا��
  .ا�ردن

  
 ��Sا��.رة ��� ت Nت��T �� 2�Iً� ی�و�ً� اس�س���رQ م1�V� � إ�� م1وع ا���ص ا��یW+ی �� 
آ�
 ا��.ی+�Iذج ا����

 YJم- ا��)�ن ��� وس� ��ل ا��;�ع ا�وسEو -�I2 وی������ن، وی2I م- ��اح أ>ى م�1آ2 اLآ��Wظ �� ا���


 ا����.ام
 ���.ی+��+�  . ا���اDEت وی\.م ا�

  
 ،
��+��� 
������ �� م�aل ا�����.ة وه� ا�`�_
 ا�س��
 �(� . أر�� س+�ات م- ت�ا8.ه� �� ا�ردن، ��م[ ا��آ��
 ا���


 ���� وراء ا���Iر��+��ی
 م- ا���1ری� �� �;���ت آ��;��
 وا����Q وا���اDEت ؛ وه� ت1  )��� ا�� 
W�Iء م�+�� ،

 م� شآ�J`� ا�رد���-�fا� ��� 
�Jا��� 
�D ا� M��� ن�+�  . ��Lم

 
  

� ا������: ا�
�	ر�� ا����ى ��� ���  وآ	�� ا�"!
�� ا� �
  
  

HL gری��8 � ��Hن، وزی ا��\;�Y وا�� �ون ا�.و�� وا��.ی .  م ��� د2010 ت1ی- ا�ول D� �ً�20ت����
 ا��� و� `� �
�ر م ��� ا���. ���د ��>�ري، وزی ت;�ی ا��;�ع ا� �م PI� ،Qا
، ا���. دوف زی��+��� 
���ا� �م ���آ��
 ا��


 إ�� وا���1ری� ا�)�ى، وس �دة ا���.ة آ�ری- �وزیI+م 
��+��� 
���
 �� ا�ردن، س�Fود ا��آ��
 ا�����N، ا����ة ا��
� ��ل hدارة ا���1ری�1ا����)
 ا�رد��
 ا�`�ش��
 ، م�.اره� �ة ذات م��< 4�.� iرو، وذ��  . م���ن ی

  

 إدارة ا���1ری� �� دوره� تQ�a ت;�ر ا���1ری� ا�)�ى م� >.م�ت اس��1رة وت.ریI+ف ت���. ا����ل ا���I�2 س�H �� M


�ی2 وت�`�Dت ا�� ��. وا����س�ت ا��;�������jدي وا��Lا .  
  

ب �
، س�ف ی.رس آ2 واH. م- ا���1ری� ا�)�ى �وی
، ��� ه� أ� . م- ا����a�ات����ر N�aH وأه���N اhس�L�� -ی$<m
��jدي ا�)��، س�اء �� م�L2 ا��I��ی2 أو �� دراس
 أ:Q ��� ا�`�)�
 ا�����.ي ���;�ع ا�+���، م- أ28 ت�P�- ا����aل ا�

�+T���jد ا��L�� 
E�\ا� 
����+�  .   وا�

  

المنح والمساعدات : تستخدم الوكالة الفرنسية للتنمية تشكيلة واسعة من األدوات المالية لتنفيذ نشاطاتها 
  والقروض والضمانات والتمويل المشترك ووساطة البنوك المحلية

  

  عية ومحفظة مشاريعاألولويات القطا. 1
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تمثل المحفظة التي تديرها الوكالة في . 2006 في آذار مكتبها في  عمان )  ت.ف.و(افتتحت الوكالة الفرنسية للتنمية 
  .  مليون يورو لمشاريع موافق عليها400األردن مبلغاً وقدره 

اإلدارة المستدامة للبيئة  النشاطات، على الصعيد القطاعي، في إطار إستراتيجية للنشاطات تعطي األولوية تندرج هذه
 تحسين من جهة، وتلك التي تستهدف) ذه الصفة مشاريع في قطاعات المياه والبيئة والطاقةومعها به(وللموارد المائية 

مشاريع في قطاعات التنمية (م المساواة من جهة أخرى ظروف حياة السكان والتماسك االجتماعي وتقليص مظاهر عد
  ).المناطقية والتمويل الصغير

  

   : على المشاريع التالية ) ت.ف.و(تحتوي المحفظة الحالية ل   في قطاع المياه••••
ـ تمويل جزء من مساهمة الحكومة األردنية في مشروع استغالل مياه الديسي من أجل تزويد عمان بالمياه   
  .لشربالصالحة ل
ـ المساهمة في تمويل دراسات الجدوى واألثر البيئي واالجتماعي لمشروع تحويل مياه البحر األحمر على   

  .  البحر الميت
  .ـ تمويل مشروع تعظيم الري في وادي األردن  
  .ذجة المياه الجوفيةـ تمويل دراسة نم  

  
   :  في قطاعات البيئة والطاقة•

  . عمان والزرقاء وإربدـ نظام مراقبة نوعية الهواء في  
  .ـ مشروع االرتقاء بفعالية الطاقة في اإلضاءة  
  ـ خطوط تسليف من اجل االستثمار في مجال فعالية الطاقة والطاقة المتجددة ومعالجة التلوث الصناعي،  
  .)JREEEF(ـ  دعم تأسيس صندوق أردني لفعالية الطاقة والطاقة المتجددة    
  ). الحديقة النباتية الملكية(لحيوي للزهور ـ دعم الحفاظ على التنوع ا  

  
           
   : في مجال التطوير الحضري والبلدياتي • 

  .)PDRL(لمشروع التطوير المناطقي والمحلي ) إلى جانب البنك الدولي(ـ مساهمة في تمويل   
  ـ دعم إلعداد مخطط جديد موجه لتطوير عمان الكبرى  

  ).BRT(يذ مشروع الباص السريع ـ قرض ألمانة عمان الكبرى من أجل تنف
  
أيضاً خط تسليف مصرفي مخصص إلعادة تمويل مؤسسات القروض الصغيرة، ومشروع تطوير ) ت.ف.و( تمول •

  . الطاقات التجارية لقطاع زيت الزيتون األردني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
، وهي تعمل نيابة عن الحكومة 1941سسة لتمويل التنمية ثنائياً، في عام تأسست الوكالة الفرنسية للتنمية، كمؤ

  . تتمثل رسالتها في تمويل التنمية وفقاً لسياسات فرنسا في المساعدة على التنمية فيما وراء البحار. الفرنسية
  

 في طور التنمية في  بلد60 مليار يورو إلى أكثر من 6،2، حولت الوكالة الفرنسية للتنمية أكثر من 2009في عام 
  . إفريقيا وآسيا وحوض البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط وجنوب أمريكا واألراضي الفرنسية فيما وراء البحار

  
تستهدف نشاطات الوطالة الفرنسية للتنمية تقليص الفقر وأشكال عدم المساواة واالرتقاء بالنمو االقتصادي المستدام 

  .لصالح البشرية باسرها" عمومية في العالمالعناصر الخيرة ال"وحماية 
  
  

  :للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال على
  آن بوالون، مستشارة إعالمية 

  السفارة الفرنسية
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