
  تونس وليبياالرابطة بين لطريق السريع ل أورو 137،000،000وفرالبنك اإلفريقي للتنمية يُ 
 2011جوان  22تونس 

  
أورو  137340000، على قرض من   2011 ناجو 21 يوم فريقي للتنميةوافق مجلس إدارة البنك اإل

 لشركةالقرض الممنوح لجدير.  رأسومدنين وقابس بين مشروع الطريق السريع الرابط لتونس في تمويل 
ستخدم خصيصا لتمويل بناء المقطع رأس يُ سوف  الدولة،مع ضمان  )،ATS( السريعة اتالطرقالتونسية 

  جدير مدنين.
   

جدير بين قابس ورأس الرابطة الطريق في  2X2كلم من الممرات  195على بناء  يشتمل المتكاملالمشروع 
ل من قبل الوكالة موّ المشروع مُ ھذا فإّن  التنمية اإلفريقيبنك الى باإلضافة إل، و (الحدود الليبية التونسية)

، والحكومة التونسية / الشركة  أورو 136470000اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ، بقرض تبلغ 
  مليون أورو. STA (180,97(للطرقات السريعة التونسية 

على تونس ،  فيلتنمية االقتصادية واالجتماعية لخطة المخّطط الحادي عشر في  تّمت برمجتهُ ھذا المشروع  
م من الطريق عدة أقسافإّن   2015إسقاطات حركة المرور على الطرق والتي أظھرت أنه بحلول عام  ضوء

ن من والمستخدم يّتخذهُ الطريق الرئيسي الحالي الذي  ھامنتستوجُب التوسعة ، و) RN1( 1الوطني رقم 
منطقة النفوذ المباشر لھذا المشروع ، ھو واحد  والذي ھوالشرقي لتونس  في الجنوب  رأس جدير إلىقابس 

  من المنطقة التي توجد بھا أعلى معدالت الفقر والبطالة في البالد. 
،  مرحلة االستغاللخالل  160حلة التشييد ووظيفة مباشرة في مر 2000 حواليالمشروع  ھذا روفُ سيُ  

 ھذا المشروع. جّراءبير من الوظائف غير المباشرة من إنشاء عدد ك سيتمّ  إلى ذلك  باإلضافة
وظيفة  30000إنشاء حوالي  ل على المدى المتوسط ـالطريق السريع من شأنه أن يسھّ ھذا بناء  ر أنّ ويقدّ  

التي ھم في تحقيق األھداف ذات األولوية لبرنامج الحكومة التونسية واوھذا يس،  السياحة وحده في قطاع
من التفاوتات اإلقليمية ، بما في ذلك فتح المناطق التي لم تستفد حتى  الحدّ إلى تھدف ، من بين أمور أخرى ، 

 .اآلن من االستثمارات في قطاع الطرق 
في تحسين األداء العام وكفاءة نظام النقل للمساھمة في نمو التجارة أھمية ودور بالغ ، إذن، لھذا المشروع ف 

(أي الطريق  " تنفيذه مضيفا: جمال الرئيس التنفيذي السيد ، مثلما أشار إلى ذلكدولية لتونسالوطنية وال
توفير سُيساھم في سھل حركة البضائع واألشخاص بين قابس والحدود التونسية الليبية ويُ  سوفالسريع) 

في األراضي  لطريقذا اھانجاز فإنه سيتم  ذلك،باإلضافة إلى ،  أفضل بين الشمال والجنوب الشرقي ترابط
حلقة أساسية في الطريق السريع ، وبالتالي المساھمة في تحقيق التكامل االقتصادي مّما سيشّكلُ  التونسية،

 اإلقليمي لبلدان اتحاد المغرب العربي ".
شبكة الطرق ل) 1رئيسي رقم (الممر في الوصالت ھي المقاطع من ھذا الطريق إضافة إلى كلّ ذلك فإّن  

 القاھرة. وداكار بين  الترابط تحقيق  إلىفريقيا والتي تھدف في نھاية المطاف إبر السريعة ع
"المشاركة في ھذا المشروع ھو أّن  لتنميةاإلفريقي لبنك في الجيلبرت ، مدير البنية التحتية للنقل  واعتبر 
  .واصل دعم تونس في توسيع وتحديث نظام النقل" سيُ بأّنه البنك من اعتراف 
ھذا القرض ھو أيضا دعم لتونس في تنفيذ برامجھا ذات األولوّية في إطار التعاطي مع األزمة كما أّن 

  ھي قيد اإلعداد حالّيا.للبنك  مع عمليات أخرىاالقتصادية الراھنة 
  .لدعم الميزانية مليون دوالر 500في شھر ماي الماضي   لتنمية قد منح تونساإلفريقي لبنك  أنّ  ذكريُ   
 


