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   االمينالصادق الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 البنك اإلسالمّي للتنمية يمعالي رئيس مجلس محافظ

 معالي رئيس البنك اإلسالمّي للتنمية

 أصحاب المعالي المحافظون والمحافظون المناوبون،

 أصحاب السعادة أعضاء الوفود وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية،

 ،الضيوف الكرام، اإلخوة واألخوات

 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

ان أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير للجمهورية التونسية رئيسا بداية مداخلتي يطيب لي في 

نك اإلسالمي للتنمية بوحكومة على استضافة االجتماع السنوي الثالث واالربعون لمجلس محافظي ال

على  وفريقه المتميز البنك اإلسالمي للتنميةرئيس اشكر كما االستقبال، وعلى كرم الضيافة وحسن 

لكل من أسهم في الترتيب إلنجاح هذا الحدث التنموي حسن التنظيم وجودة االعداد والشكر موصول 

 الهام.

 اإلخوة واألخوات أصحاب المعالي والسعادة،

والجديرة بالتقدير واالعتزاز بهذه المكانة  الرائدةالتنموية المؤسسة  بحق هول إّن البنك اإلسالمّي للتنمية

 االعضاء،كرافعة اقتصادية وتنموية للتضامن اإلسالمي والتكامل االقتصادي للدول التي وصل اليها 

 الجاد والمثمر مسيرة البنك اإلسالمي والتي تمتد ألكثر من أربعين عاما من العمل التنموي ولعل

تى جوانب التنمية وخاصة في مجال تطوير التنمية البشرية واإلنجازات االقتصادية المعتبرة في ش

 وجودة األداء.وتنمية راس المال البشري والمعرفي لهو خير دليل على سالمة النهج ووضوح الرؤية 

 

 اإلخوة واألخوات أصحاب المعالي والسعادة،

وخاصة كما وكيفا ان االحتياجات التنموية والتمويلية للدول االعضاء تتزايد يوما بعد اخر وتتنوع  

تواجه تحديات  وحروب، حيث التي تمر بظروف صراع الدولوخاصة  لدول األعضاء األقل نموال

مستجده على الصعيد السياسي واألمني واالجتماعي افرزتها مجمل أخرى تحديات هيكلة وتنموية 

الحتياجات االستجابة السريعة  والعالم، االمر الذي يقتضيالتحوالت والتطورات التي تمر بها المنطقة 

بصورة  فضال عن بناء شراكات مع الدول األعضاء ومشاريعه التنموية البنك الدول عبر تدخالت

البنك العشرية قد استوعبت هذه المتغيرات كما ان اإلصالحات  استراتيجية أنيقين  ونحن على .عامة

رفع مستوى األداء العام للبنك تتدخالته ووتوسع من حاليا تعزز فاعليته الهيكلية التي يقوم بها البنك 

 ومؤسساته التابعة.

 

 اإلخوة واألخوات أصحاب المعالي والسعادة،

التي يعيشها اليمن  اإلنسانيةاالقتصادي المقلق والمأساة  حقائق المشهداسمحوا لي ان اضع بين أيديكم 

وعلى مخرجات الحوار الوطني على الشرعية الدستورية  2014الحوثي في عام منذ انقالب جماعة 

مؤسسات الدولة المدنية واألمنية  العاصمة صنعاء وعلى والسيطرة علىوعلى االجماع الدولي 

لمحافظات اليمن الشمالية والجنوبية وما ترتب على ذلك من قيام عسكري والعسكرية واالجتياح ال

  .التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الستعادة الدولة والشرعية
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تحديات وازمات غير مسبوقة على كافة االصعدة  اليمن منذ ذلك االجتياح المشؤوم يواجه •

 واالنساني الوضع االقتصادي أوصلت واإلنسانيةنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألم

 . في تاريخ المنطقةهي االسواء  إنسانيةالى حافة االنهيار وخلقت ازمة 

من  %78وارتفعت نسبة الفقر الى  2015في عام  %40النمو االقتصادي انكمش بحوالي  •

ويحتاجون  الحياةمليون فرد يكابدون أوضاع الجوع والفقر وقسوة  22السكان وبات حوالي 

 الى مساعدات إنسانية، 

  الغذائي،من السكان من انعدام االمن  %50من  يعاني أكثر •

 من عام ونصف  أكثرموظف حكومي منذ  ألفتوقف صرف مرتبات حوالي مليون ومائتين  •

كبيرة من البنية التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية والسكنية  أجزاءباإلضافة الى تهدم  •

 لمواجهات العسكرية جراء ا

الخارج وغيرها من حوالي مليون نازح في مليون فرد في الداخل و 3من  أكثرنزوح  •

  الكارثية.المؤشرات 

يستعيد سبدعم اشقائه وأصدقائه وأبنائه الخيرين وو بإذن هللا ذلك سيتجاوز اليمن هذا المأساةورغم 

 . استقراره وتنميته

 واألخواتاإلخوة  أصحاب المعالي والسعادة،

ال يخفاكم حجم الخسائر واالضرار االقتصادية واالجتماعية التي سيتحملها االقتصاد والمجتمع نتيجة 

الحرب التي الزالت تدور رحاها حتى اليوم فضال عن الخسائر الناتجة عن تدمير اجزاء كبيرة من 

 معالحكومة اليمنية  تعمل وفي هذا الصدد .تتجاوز مائة مليار دوالرالبنية المادية والبشرية والتي 

تقييم  علىشركاء التنمية من البنك الدولي واالتحاد االوربي واالمم المتحدة والبنك االسالمي للتنمية 

ستكون اساسا لبرنامج  والتياالضرار وتحديد االحتياجات في المناطق التي تضررت من الحرب 

 اعادة االعمار والتنمية.

 السيدات والسادة 

ان يسهم ليس فقط في  من شانهواستعادة التعافي االقتصادي واستئناف النمو  اعمار اليمن ان إعادة

شركاء التنمية  أثمن جهود الشأنالمنطقة والعالم. وفي هذا استقرار في استقرار اليمن فحسب بل 

نية والتنموي لليمن بما في ذلك خطة االستجابة اإلنسا اإلنسانيعلى الدعم والدوليين  اإلقليميين

والمشتقات النفطية لقطاع الكهرباء، من المملكة العربية السعودية  ردوال ملياروالوديعة بمبلغ اثنين 

تأجيل سداد على و والفنيالمالي على الدعم مجددا  اإلسالميالبنك  الفرصة ألشكرأنتهز هذه كما 

االعمار  إعادةنتطلع الى دور أكبر في كما  ،2017على اليمن للعام وااللتزامات المالية  األقساط

وفق هللا الجميع لما فيه خير يحل السالم واالستقرار.  ماوالتعافي االقتصادي في هذه المرحلة وحين

 الجميع

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


