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 الرحيم ن بسم هللا الرمح

كومة وشعب مجهورية  حل صادق حتيايت وتقديري، بنغالديششعب وحكومة  نيابة عن، أبلغأن  د  و  أ  
أن أعرب عن خالص الشكر   أود  كذلك،    السادس واألربعني.  أوزبكستان على استضافة االجتماع السنوي  

  بنغالديش  إن   الرائعة جلميع البلدان األعضاء. املناسبةللتنمية على إاتحة هذه  والتقدير للبنك اإلسالمي  
، أي منذ  1974منذ سنة  عليهعتم د ي   هلا شريكا  ظل  البنك قد اإلسالمي  للتنمية، و  للبنك  س  مؤس    عضو

  من أجل تعزيز دعم البنك  2018 سنةيف دكا  افتتح البنك املركز اإلقليمي  وقد  أربعة عقود.أكثر من 
 ضورحلبفضل هذا اأن تتعزز عالقتنا أكثر  بصدق  توقع  وإين أ  .بنغالديشاالقتصادية يف  و للتنمية االجتماعية  

 لبنك. ل اإلقليمي  

،  مبادرات البنك أيضا   ر  قد   تو   والتنمية.   ي  قتصاداال  نمو  ال  حتقيق  الرامي إىلدائما  بدعم البنك    بنغالديش   قر  وت  
جلائحة مرض فريوس كوروان املستجد   والتصديحزمة الربانمج االسرتاتيجي للتأهب  عن إعالنه وال سيما 
 ائحة.  هذه اجلمن أجل مساعدة البلدان األعضاء على جماهبة  مليار دوالر أمريكي 2.3مببلغ قدره 

املاليني من األشخاص،   أودت حبياة فقد :2020 سنة منذ  الشرسةائحة اجلأمجع يواجه  العال    ما فتئ
وال  ،يف مجيع القطاعات  لألزمات مجيع بلدان العال  وعرَّضت .العالخمتلف أحناء يف  والذعراخلوف  وبث ت
   .القطاع االقتصادي  يف سيما 

 االقتصاد.  علىكبريا   سلبي ا   أتثريا     ار وأثَّ   واإلمدادسلسلة اإلنتاج    تعطيلإىل    ى اإلغالق والركود غري املسبوقأد  و 
قطاع  وتضرر .اإلنتاجآالت املعروض من املواد اخلام ونقص يف يف الصناعات واملصانع من نقص وعانت 

التأثري السليب  كان،  وابختصار .كربىالصناعات املوجهة حنو التصدير صعوابت   فالقت، التصدير كثريا  
املتضررة من البلدان األعضاء  اغريهك  بلدا  انميا ، بصفتها  ،بنغالديشتاج حتو  .هائال  على اجملتمع واالقتصاد 

  واالحتياجات لخدمات الصحية، ل سد  االحتياجات الطارئة الالزم ل، إىل تعبئة التمويل ائحةاجل من
 ، بطريقة مناسبة. االجتماعية واالقتصادية



أربكت  قد و  تداعيات واسعة النطاق. وتنطوي على اجلميع  تؤثر يف  ،ائحة ظاهرة غري مسبوقةاجلال تزال و 
 2021-2020  سنةالعاملي   االقتصادي   لنمو  وأضر ت اب واجلاليات يف مجيع البلدان  حياة الناس اجلائحة

التأثريات على   وأن تكون الفقر املدقع،   يتزايد توقع أن ي  و  .القرن يقارب شيء شهدانه منذ ما   أكثر من أي  
بعد األزمة املالية العاملية قبل عقد من األمر عليه  مما كان  وانتشارا   أكثر عمقا  والتعليم والصحة  التشغيل

 ن.االزم

سياسات إلغالق األنشطة االجتماعية   الصحية، األزمة  خمتلف مراحلخالل ، اعتمدت احلكومات لقد 
وحتولت السياسات احلكومية   .غري مقصود عاملي   ، مما أدى إىل ركود اقتصادي  اجلائحة بغية احتواء انتشار 

ائحة  اجلاآلن يف السيطرة على  بلد وتتمثل األولوية القصوى لكل   .إىل تطوير وشراء وتوزيع اللقاحات 
أكرب صعوبة مباشرة  اإلمداد متثل  معو  قات  توإذا كان .أمجع  وفعالة يف العاللقاحات آمنة ابلنشر السريع ل

  وتكشف   للعديد من البلدان.   كبريا  ل التمويل عائقا   شك   أن ي    أيضا  احلصول على اللقاح، فمن املتوقع    تواجه 
اإلنفاق  كبرية من    حصة  ل  شك   تلقاحات مرض فريوس كوروان املستجد  ل  ةر املقرَّ   النفقات أن  التقارير اإلخبارية  

  اإلنفاق العام  اخلدمات الصحية األساسية أو أولوايت  تزاحمحص ة  ، على الصحة يف البلدان احلال   العام  
أدوارا     يؤدي    أن  ،األعضاءبلدانه  مع  للبنك، بفضل ما له من عالقات قوية سابقة الوجود  ينبغي  و األخرى.  

البلدان األعضاء للقاحات مرض فريوس كوروان  وتوزيع عادة صياغة اسرتاتيجية جديدة لدعم شراء هام ة  إب
 املستجد.

يف ظل   -حباجةالبنوك اإلمنائية املتعددة األطراف الكربى،  من كغريه  ،اإلسالمي  للتنمية أن البنك  أعتقدو 
مرض فريوس    مكافحةمساعدهتا على  من أجل  إىل تقدمي املزيد من الدعم للبلدان األعضاء    -هذه الظروف

على  -أبن يقد  مأوصي  ولذلك  رة.ينبغي ختصيص املزيد من املوارد بشروط ميسَّ  كذلك،  كوروان املستجد.
من  األعضاء لبلدانموازانت ادعم ت ا  قروضو  مساعدات  -األطراف الكربىنوك املتعددة غريه من البغرار 

،  الالستبدال بطبيعته  ة  قابل   املوازانت مساعدة    ومساعدة  حة.  ئااجلمن    رةا املتضر قتصاداهتانجح ال  أجل إنعاش
توجَّه  األكثر فعالية  املساعدة أن   -جائحة مرض فريوس كوروان املستجد أزمة كأزمةيف حالة  -وقد تبني

يف البلدان  ذلك، فإن معدل الفقر العام  إىل ضافة وإ  كافحة هذه اجلائحة.من أجل مميع القطاعات جل
  رة.قروض ميسَّ و  م ن حاألعضاء يتطلب املزيد من الدعم يف شكل 



لمجتمعات املستضعفة األساسية لعيش الض على حنو مقلق سبل أخرى، تقو    شائكة تغري املناخ قضية  إن
اليت الرئيسة  العواملأحد  والعشرين،القرن احلادي  مطلع يف، تغري املناخ أضحىفقد  يف البلدان النامية.

لرغم من أن ا وعلى .البسيطةاألشخاص على وجه  مليارات حياة يف القتصادات الوطنية و تتحكم يف ا
كار أن أتثريه الشامل يؤثر على  ال ميكننا إن فإنه  املظاهر احمللية لتغري املناخ ختتلف من منطقة إىل أخرى،

ض  هذه الكارثة الوشيكة سيعر     مواجهةويف هذه اللحظة احلامسة، فإن التقاعس عن   أبسره.  كوكب األرض
 سيما يف البلدان النامية مثل بنغالديش. ، وال األشخاص يف مجيع أحناء العال مليارات سبل عيش للخطر 

،  "2030 عام خطةأهداف "من  13اهلدف  ، يف إطاردة التنسيقجي   جهودا  جيب أن نبذل ومن مث، 
تعزيز القدرة على الصمود والقدرة على التكيف من أجل مكافحة متك  ن من إلجياد حلول قابلة للتطوير 

زم إبمدادها ابلدعم الفين  الال  البلدان األعضاء  ستساعدة البنك نعتقد أن جمموعو  املخاطر املتعلقة ابملناخ.
البىن التحتية القادرة على الصمود  إقامةاملهارات، واملوارد املالية من أجل  وتطويراملؤسسية،  القدرات بناء ل

 املناخ.  مواجهة تغري  يف 

السالم واألمن واالقتصاد والتنمية العاملية  فيه ل شديد التقلب تعطَّ  عال ما  والعشرون  احلاديويشهد القرن 
قد  و  رة واحلروب األهلية الوحشية.عة وعمليات إطالق النار اجلماعية املتكر   بسبب أعمال اإلرهاب املرو  

ر  ثأك  ،يةالدولية، وال سيما ذات الطبيعة األيديولوجية والدميوغراف  ت ختالالاالالتوترات االجتماعية و   ازدادت 
أ طلق العنان لالضطهاد  و  واهلجرة على نطاق غري مسبوق.  لنزوح القسري  فتسببت يف اوقت مضى،    من أي  

  " راخني"ا يف والية غيف اتريخ احلضارة اإلنسانية ضد مسلمي الروهين الدولة  اترعاه  اللذين والنزوحع املرو   
ل عبء استضافة  حتم  إىل  بنغالديش، بصفتها اجلار املباشر،    ر ت وقد اضط   .2017يف أغسطس    ( ميامنار)

االستقرار االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف زعزع أراضيها، األمر الذي  علىقسرا   انزحمليون أكثر من 
أود أن و  حازم. د دول  بتعه   مقرونة ةقوي   ةد سياسي  و جبه إال   األحوالومن مث، ال ميكن هتدئة  بنغالديش.

ومواصلة الضغط على  الدول   توعية اجملتمععلى  - بنغالديشحكومة  ابسم -األعضاء البلدان أحث
ينتمي  اليت  ( ميامنار) "راخني"والية  يفالالجئني الروهينغا على حنو مستدام توطني عادة إلسلطات ميامنار 

 ا. غالروهين إليها



ذه املناسبة  الرائعة هلاستضافتها على أن أعرب، مرة أخرى، عن خالص شكري حلكومة أوزبكستان  أود  و  
 أهية كبرية  ول  أبن بنغالديش ت   نا  ئ  م  ط  م  م أن أخت أود  و  النجاح واالزدهار هلذا البلد اجلميل. وأرجو املهيبة 

تقدمي كل الدعم ل ا على استعداد دائممنذ عقود، وأبهنمع البنك اإلسالمي للتنمية  للعالقات اليت تقيمها
يف صفوف البلدان األعضاء و يف زدهار االسالم و التنمية و الاملؤسسة البارزة املكرسة لقضية املمكن هلذه 

 األمة اإلسالمية مجعاء. 

Joi Bangla, Joi Bangabandhu! 

   .وابهلل التوفيق
 


