
البلدين.  لمسئولي  الــزيــارات  مــن  العديد  الــعــاقــات  تلك  تتضمن 
الصديقة  الشعبية  بــنــغــاديــش  وزيـــر خــارجــيــة جــمــهــوريــة  زيــــارة  وخـــال 
السابق أبو الحسن محمود علي، MP في عام 2015، تم توقيع اتفاقيتين 
االستثمار  تشجيع  ــادة  زيـ و  الــتــعــاون  مــن  بمزيد  متعلقة  البلدين  بين 

وحمايته بين الطرفين وتجنب الضرائب بين البلدين.
ماذا عن العاقات التجارية بين البلدين، ما هو حجمها؟

العاقات التجارية بين البحرين وبنغاديش قائمة، ولكن ال يتجاوز 
قيمة التبادل التجاري 37 مليون دوالر أمريكي، حيث تصل قيمة صادرات 
البحرين إلى 30 مليون دوالر مقابل 7 مليون صادرات بنغاديش. ولكن 
نتوقع خال 3-5 سنوات أن يبلغ حجم التبادل ما يقارب 60 مليون دوالر.

دولة حول  بنغاديش تصدر منتجاتها لحوالي 140  أن  الواقع،  في 
العالم، من بينها الواليات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. ومن بين تلك 
المنتجات المابس واألدوية و الخضروات والفواكه والزهور. وبالطبع أن 
استيراد البحرين المنتجات من بنغاديش بشكل مباشر يقلل من تكلفة 

المنتج، ناهيك عن الجودة العالية.
ماذا عن فرص التعاون في مجال األدوية؟

عالميا،  اعتمادها  تم  بنغاديش  في  األدويـــة  منتجات  من  العديد 
ويتم تصديرها ألنحاء العالم. ولكن لم تصل للبحرين بعد. تتمتع تلك 

األدوية بأسعار قد تصل إلى نصف أسعار السوق العالمي.

تعمل السفارة حاليا مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية "NHRA" العتماد تلك األدوية في البحرين.

عدد العمالة البنغاديشية في البحرين، وعدد العمالة التي غادرت 
البحرين خال الجائحة؟

وذلــك  ألـــف   170 إلـــى حــوالــي  البنغاديشية  الــعــمــالــة  يــصــل حــجــم 
من أصل 200 ألف فرد، بما فيها أفراد عائلة العامل. فيما يصل عدد 
العمالة التي غادرت الباد إلى نحو 4 آالف فرد خال الجائحة، فيما 
يبلغ عدد من انتهت رخص إقامتهم إلى نحو آالف األفراد و يحتاجوا 

العودة الى البحرين ألن أصحاب العمل راغبين في ذلك.
القطاعات التي يشتغل فيها العمالة؟

يعمل البنغاديشيون في قطاعات عديدة من بينها القطاع البنكي 
والمقاوالت. كما يمتلك بعضهم مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بما فيها 

المحات التجارية الصغيرة.
الــتــي يمتلكها  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات  عـــدد  كــم يبلغ 

البنغاديشيون في البحرين؟
الـــتـــجـــارة والــمــيــكــانــيــكــا  حـــوالـــي 5 آالف مــؤســســة مــتــخــصــصــة فـــي 

والمقاوالت وقطاعات أخرى.
عدد العمالة البنغاديشية التي لم تصحح أوضاعها بعد؟

حسب إحصائيات األشهر الماضية، عدد العمالة المنتهية إقامتهم 

الــى حوالي  كــان يصل  الرقم  ألــف شخص. سابقا هــذا  نحو حوالي 20 
40 الف، سفارة بنغاديش سعيدة بالعمل مع الجهة المعنية للبحرين 

لتقليل عدد العمال غير النظاميين خال حوافز مختلفة.
تدخل  الــتــي  البنغاديشية  الــعــمــالــة  عـــدد  تحجيم  قـــرار  عــن  مـــاذا 

الباد؟
أن السماح بمنح التأشيرة لعامل جديد ال يتم إال لعدد قليل سنويا 

وبعد دراسة لمدى حاجة المؤسسة أو الشركة.
هناك حاجة ملحة الستقطاب المزيد من العمالة للبحرين، حيث 
العمالة  فــي  نقصا  الــمــقــاوالت،  وبالتحديد  الــقــطــاعــات،  بعض  تشهد 
ولكن ال يسمح بدخول المزيد منها. هي بالتحديد مشكلة تعاني منها 

المؤسسات البحرينية واألجنبية.
حدثنا عن المدرسة البنغاديشية الجديدة في البحرين، وكم يبلغ 

عدد المدارس البنغاديشية في البحرين، وهل هي كافية؟
كافية  وهــي  واحـــدة فقط،  إلــى  البنغاديشية يصل  الــمــدارس  عــدد 
كــانــو فــي منطقة  فـــرع فــي حــديــقــة  الــمــدرســة  تــلــك  حــتــى اآلن، تمتلك 
بــنــاء مبنى  انــجــاز  بعد  عــالــي  إلــى منطقة  و ستنتقل الحــقــا  الــقــفــول، 
الــذيــن يــدرســون  الــمــدرســة. وهـــي تستوعب حــالــيــا حــوالــي 800 طــالــب 
المنهج البنغاديشي من صف 1 الى 12 )النسخة االنجليزية( و المنهج 

البريطاني من صف 6 الى 10.

أب الشعب البنغالديشي 
في  سيادة  ذات  كدولة  بنغاديش  دولــة  والدة  بــدأت 
انتصاًرا  البطولي  التحرير  حــرب  بعد   ،1٩71 ديسمبر 
إليـــمـــانـــه الــعــمــيــق بــــأب شــعــب الـــبـــاد الــشــيــخ مجيب 
الرحمن ، الملقب بصديق بنغاديش، الذي نهض من 
أحامهم،  إلى  نهوضا  الناس  وطموحات  آالالم  وسط 
مراهنا بحياته في المعركة الطويلة لجعلها حقيقة.  
كان ديمقراطيًا حقيقيا، مسلمًا حقيقيًا ورجًا يحمل 

كل الصفات البشرية.  
ناضل حتى النفس األخير من أجل تحقيق العدالة 

واإلنصاف لشعب بنغاديش.
} فخامة رئيسة الوزراء البنغاديشية شيخة حسينة.

} محمد نذر اإلسام.

كتبت- زينب إسماعيل
تصوير- روي ماثيوس

لــدى  المعتمد  الشعبية  بــنــغــاديــش  جــمــهــوريــة  سفير  ــاد  أفـ
المؤسسات  عـــدد  أن  اإلســــام  نـــذر  محمد  د.  الــبــحــريــن،  مملكة 
البنغاديشين  المواطنين  يمتلكها  التي  والمتوسطة  الصغيرة 

في البحرين يصل إلى حوالي 5 آالف.
وقال السفير لـ»أخبار الخليج« إن قيمة الصادرات البحرينية 
إلى بنغاديش و الصادرات البنغاديشية الى البحرين تصل إلى 
حوالي 30 مليون دوالر أمريكي، وتوقع أن ترتفع خال السنوات 

القادمة.
ماذا عن العاقات الدبلوماسية بين بنغاديش والبحرين؟

والبحرين  بنغاديش  بين  الدبلوماسية  الــعــاقــات  تتمتع 
بمستوى متقدم، حيث بدأت منذ عام 1٩74 بعد حصول البلدين 
على استقالهما في عام 1٩71. تم تأسيس أول سفارة بنغاديشية 

في المنامة في العام 1٩83. 
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