
 

 مشرق ومستقبل قرن نصف تاريخ :وتونس للتنمية اإلفريقي البنك

ة فإن   للتنمية اإلفريقي البنك بعث سنة 4691 منذ  وعلى ، للبنك المؤس س العضو تونس تاريخ مع تختلط تاريخنا قص 
 421 بقيادة البنك قام حيث   باألرقام ذلك في والدليل للبلد، انقطاع دون دعما قد منا الشراكة من قرن نصف حوالي مدى

 ثاني تكون تونس جعل مم ا تونسي دينار مليار 42 ـال فوقي يجمل بلغبم 2142 سنة الى 4691 سنة من عملي ة
 .المؤس سة من تاريخي مستفيد

 عيش ظروف تحسين على عملنا لقد والتونسي ين، تونس لفائدة إجراءاته وباستمرار القديم، منذ ،ي ضاعف البنك فإن  
 وبناء الطرق صيانةقمنا أيضًا بو  .أساسا والتطهير للشراب الصالح الماء بشبكات وربطهم واحتياجا ضعفا األكثر السك ان
 المناطق على التركيز عبر الجهوي والتفاوت البطالة نسبة خفضنا على صحر و  .التونسيين تنقل لتشجيع جديدة أخرى

حداث شغل موطن ألف 151 من أكثر توفير تم   البنك تدخالت بفضل .والجنوب الوسط في المحرومة  آالف 41 وا 
 وانتداب وتكوين الطرقات من كلم 2011 استصالح أو وتعبيد مدر س ألف تأجير إلى إضافة ، البلد في صغرى مؤس سة

 تونسي مليون من وأكثر الكهرباء بشبكة مربوطين أصبحوا ساكن ألف 955و الطرقات شبكات لصيانة شخص آالف 41
 .عيشهم ظروف في تحس نا عرفوا الريفي ة المناطق في

تونس من  مك نت التي الفني ة والمساعدة االستشارة في وخدماتنا تمويالتنا بفضل جزئياً   النتائج هذه على الحصول أمكن
 .الجهات في العمومي ة والخدمات األساسي ة البنية تنمية وبرامج اإلصالحات لتنفيذ الوسائل الحصول على

 من تونس تتمك ن حت ى عالية م ضافة قيمة ذي اقتصاد وبناء البالد في التنمية مستقبل تأمين أجل من عملنا لقد 
ة العمومي ة واالستثمارات اإلصالحات وضع ساندنا ذلك ولتحقيق ، العالمي االقتصاد في بثبات الدخول  بهدف والخاص 
لى الشغل مواطن خلق إلى ي فضي واجتماعي اقتصادي لنموذج قواعد تركيز عنا كما .والتجديد االبتكار وا   تنمية أيضاً  شج 
ر من الخاص القطاع يتمك ن حت ى البشري ة والموارد األساسي ة البنية  مستوى على والمحافظة تونس في جي د بشكل التطو 

ع طموح استثمارات  .ومشج 

 وعلى. 2144 سنة في تونس من انطلق الذي" العربي الربيع"ب تسميته تم ت ما خضم وفي ، صادقا إلتزامنا بقي لقد
 في ورغبة المدني والمجتمع البالد في الجديدة السلطات مع تام بتشاور الثورة إثر مباشرة مجهوداتنا ضاعفنا العكس
ل إستراتيجيتنا بمراجعة ق منا االنتقال تسهيل  .الجديدة التونسي ة الحقائق من وق ربا مرونة أكثر تكون لكي للتدخ 

ل  التحديات رفع على البالد مساعدة أجل من وعملياتنا إجراءاتنا أكثر ضاعفنا 4691 سنة منذ لتونس مالي شريك وكأو 
 جديدة ومشاريع لبرامج تونسي دينار مليار 2,1 البنك خص ص 2144 جانفي 41 ومنذ ، ت واجهها أصبحت التي الجديدة
 المنخرطين مهنيينا من المئات وبفضل  .للبنك شطةاالن المالية المحفظة مستوى على مستفيد كثاني تونس أبقى بشكل
 منذ دينار مليار 2,1 من أكثر وصرف القائمة مشاريعنا تنفيذ تسريع من أيضاً  تمك نا البالد في العمليات مختلف في



 برامج وضع في المثال سبيل على هذا تجس د وقد ، البالد في التنمية وبرامج االستثمار مساندة بهدف 2144 جانفي
 .الريفي الوسط في مستدامة شغل مواطن توفير تستهدف والقيروان قفصة في المندمجة الفالحي ة للتنمية عديدة

لنا كما  الخدمة بهذه التمت ع الفقراء للسكان وف ر بما الريفي ة المناطق في للشراب الصالح الماء إليصال برنامجا أيضاً  مو 
 نقوم ضخم طرقات مشروع وهو ، جدير ورأس قابس بين الرابطة السريعة الطريق وسي ساعد ، األساسي ة العمومي ة
 فترة امتداد على فوري ة شغل مواطن توفير الى إضافة بها يمر   التي المناطق عن العزلة فك   مزيد على ، بتمويله
ل حيث التنمية سوق مبادرة إلى اإلشارة أيضاً  ي مكن كما  .اإلنجاز  وتوف ر الشب ان للباعثين المجد دة المشاريع الهبات تمو 
 .األفكار تجسيد على القادرين والمتفوقين الشباب من للتونسي ين الفرصة

 تمويالت عن بالبحث قمنا وقد العمومي ة السياسات هيكلة مرافقة بهدف ، أيضاً  هي ، تعزيزها تم   المسداة استشارتنا إن  
 حشد الدولي المجتمع لدى المنطقة وحاجيات صوت إسماع سبيل وفي نختم ولكي ، تأثيرنا مضاعفة أجل من جديدة
 التنسيق أجل من المبادرة زمام وأخذ يالخليج التعاون ومجلس الثمانية مجموعة مع دوفيل شراكة 2144في ماي  البنك
لة الدولي ة المالية المؤسسات مع  من األولى السنة خالل باحتضانها البنك قام للغرض متنقلة سكرتارية ببعث المتدخ 

 .نشأتها

 بعد 2112 سنة له مستقرا البنك وجد تونس في هنا ألن ه ، خاصة عالقة التونسيين معكم لنا كان سنوات عشر منذ  
 أبيدجان في األصلي مقر ه إلى للتنمية اإلفريقي البنك لعودة فيه نستعد   الذي الوقت وفي فوار، دي الكوت في األحداث

 التونسيون ينشده   للتنمية جديد نموذج إلى االنتقال مرافقة أجل من تونس جانب إلى ، جانبكم إلى سنبقى أن نا ثق وا
 .   رغباتهم لتحقيق

 بشكل بتونس الخاصة القادمة للسنوات استراتجيتنا تحديد أجل من المدني والمجتمع السلطات مع بنشاط  نعمل   اليوم
 دعمنا سنواصل ،2144 سنة منذ التونسي ون أبرزها التي الهام ة التنموي ة للتحديات قوي   نحو على االستجابة من ي مك ن

ل  مواطن لخلق األساسي ة الضروريات االبتكار وتشجيع األعمال مناخ تحسين على وسنعمل للبالد االقتصادي للتحو 
 فرص تعزيز إلى إضافة العمومي ة الخدمات نوعي ة تحسين على السلطات سن عين بالتوازي و .الشهائد ألصحاب الشغل

 .  بذلك للقيام للتنمية اإلفريقي البنك من مختص فريق حشد وسيتم   المحرومة، المناطق في شغل على الحصول

 

 المنتظم لدى وصوتكم األفارقة كل   ومؤس سة مؤس ستكم هو للتنمية اإلفريقي البنك أن   على التأكيد أ ريد   ، أ نهي ولكي
 جديدة استثمارات على الحصول أجل من الوسيط دور ولعب الميدان على الثابت التزامنا األثناء وسن واصل  في .األممي
 .التونسي ين كل   منه يستفيد نمو أجل من لتونس، واالجتماعي ة االقتصادي ة التنمية وتأمين
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