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  53  .............................................  السائد في أسعار السلع الغذائية الاتجاه. ١-٥
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  58  ............................................................  التضخم. ٢- ٢-٥
  60  ...............................  التجاريوالعجز فواتير واردات الأغذية  ارتفاع. ٣- ٢-٥
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  79  .........................  )نسبة مئوية(الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد، معدل النمو السنوي . ٧-الجدول أ 
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  23  .........................................................  صادرات السلع التجارية: ٩- ٣الشكل 
  24  ...............  )النسبة المئوية، بالأسعار الجارية التغير السنوي في( صادرات السلع التجارية: ١٠- ٣الشكل 
  24  .......................  ٢٠٠٨المؤتمر الٕاسلامي،  المصدرة بمنظمة ائلالبلدان العشرة الأو: ١١- ٣الشكل 
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  34  ...........................................  المباشر تدفقات الٕاستثمار الأجنبيصافي : ٢١- ٣الشكل 
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 تصدير
  

م ١٩٧٩منذ عام ) مركز أنقرة(ماعية والتدريب للدول الٕاسلامية يقوم مركز الأبحاث الٕاحصائية والٕاقتصادية والٕاجت
الوثيقة المرجعية  باعتبارهالتقرير الٕاقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بٕاعداد 

العالمي الٕاقتصاد "الأساسية لبند جدول أعمال المؤتمر الٕاسلامي لوزراء الخارجية في إطار الشئون الٕاقتصادية 
وكما يقوم المركز بتقديم هذا التقرير للدورات السنوية لكل من اللجنة الٕاسلامية للشئون ." والدول الٕاسلامية

  ).كومسيك(الٕاقتصادية والثقافية والٕاجتماعية واللجنة الدائمة للتعاون الٕاقتصادي والتجاري 
  

مؤتمر الٕاسلامي خلال فترة السنوات الخمس يحلل التقرير الوضع الٕاقتصادي في البلدان الأعضاء في منظمة ال
وكما يدرس التطورات الٕاقتصادية الأخيرة البارزة في الدول الأعضاء بمنظمة . الأخيرة التي تتوفر حولها البيانات

المؤتمر الٕاسلامي ويقف على الوثائق التي تربط بينها وتلك التي تسود في كل من الدول النامية والمتقدمة 
ويتم هذا التحليل عادة في ضوء التطورات العالمية والٕاقليمية والقومية مستفيدا من . المي ككلوالٕاقتصادي الع

البيانات المتوفرة بقاعدة بيانات مركز أنقرة حول الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي والتي جمعت من مصادر 
  .قومية وعالمية مختلفة

  
الٕاتجاهات السائدة في  ٢٠٠٩ن الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي التقرير الٕاقتصادي السنوي حول البلدايدرس 

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي على ضوء كل من معدل النمو المؤثر في 
 التباطؤ المفاجئ في حركة الٕاقتصادو ٢٠٠٧الٕاقتصاد العالمي الذي بدأ في أوائل الألفينات وواصل حتى عام 

نتيجة للهبوط الحاد الذي شهده  ٢٠٠٧التي بدأت في يوليو  نتيجة للأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨العالمي في عام 
 .الذي شهدته الأسواق المالية الاضطرابإقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والذي ضربه إنهيار سوق الٕاسكان 

 ٢٠٠٩الذي يشهده الٕاقتصاد العالمي سوف يستمر في  نحسارالاويتناول التقرير التوقعات الأخيرة التي تبين أنَّ 
  .نتيجة للأزمة المالية العالمية  التي تعتبر الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية

  
وفي هذا الٕاطار، يفرد التقرير قسما خاصا للأزمة المالية العالمية الراهنة يتضمن نوافذ خاصة على بعض المواضيع 

الٕاقتصادية لتذبذب أسعار الغذاء على بلدان منظمة  –رس التقرير أيضا الآثار الٕاجتماعية وكما يد. بهاالمرتبطة 
ارتفاعا مثيرا وتذبذبا مفرطا في  ٢٠٠٥المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة خلال الفترة التي شهد فيها الٕاقتصاد العالمي منذ 
الذي تسارع حتى وصل إلى  ٢٠٠٧م أسعار جميع السلع الرئيسية والٕاتجاه بالٕارتفاع في أسعار الغذاء في عا

  .٢٠٠٨مستويات الأزمة الغذائية في 
  

يتناول التقرير عددا من التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في جهودها الرامية وكما 
من التوصيات لتخدم وعلى ضوء هذه التحديات يقترح التقرير جملة . إلى دفع عجلة التنمية الٕاقتصادية والتقدم بها

بمثابة الموجهات السياسية لتحسين جهود التنمية لدى البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي على المستويين 
القومي ومستويات التعاون في إطار منظمة المؤتمر الٕاسلامي بهدف تأمين المستويات المعيشية العالية لمواطنيها 

  .اديوالمستويات العليا للتكامل الٕاقتص
  

في وقت لا تزال تعاني  ٢٠٠٩التقرير الٕاقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ظهر 
فيه العديد من البلدان المتقدمة والنامية من الآثار السلبية للأزمة الٕاقتصادية والمالية العالمية من حيث تباطؤ النمو 

ولا تزال منظمات التنمية الدولية والٕاقليمية والقومية تواصل جهودها . عاليةالٕاقتصادي المستمر ومعدلات البطالة ال



 

ففي الحقيقة، وفي . من أجل كبح النتائج السلبية للركود العالمي، وخاصة لتخفيف عبء البطالة من المجتمعات
. هيكل التمويل الدولي المراحل الأولى للأزمة، كان هناك إجماعا عالميا تجاه الحاجة الملحة للخروج بتدابير لتغير

ومع ذلك، فالبرغم من أنَّ الحاجة لٕاعادة تشكيل النظام المالي العالمي قد تفوه ونادى بها الكثيرين من القادة 
َّ أن هذه الأصوات بدأت في الخفوت التدريجي على درجة زال معها هذا الزخم تجاه إعادة هيكلة  العالميين، إلا

لفشل في إحداث تغيير جوهري في النظام المالي سيقود إلى تكرار الأزمات المالية في لا ريب أنَّ ا. التمويل الدولي
. المستقبل، الشيء الذي سيجعلها ظاهرة منتظمة بدلا عن استيعابها كظاهرة استثنائية تلم بهذا النظام المتبع حاليا

تعتري النمو الٕاقتصادي والٕاستخدام، وهذا سيكون أكبر الأعباء الناجمة عن الأزمة المالية، والأسوأ من كل خسارة 
  .فالواجب تجنبها مهما كان الثمن

  
وفي هذا السياق، فهنالك حاجة ملحة لتصميم البدائل لنظام مالي عالمي فعال يحمي الأجيال القادمة من مواجهة 

مثل التمويل ( ومن بين هذه البدائل، فقد جذب نظام مالي يرتكز على المبادئ الٕاسلامية. كوارث الأزمات المالية
وفي نظام مالي مثل هذا، . إهتمام العديدين) القائم على أساس المساواة والمعاملات القائمة على النشاط الفعلي

أو أنه يتم التعامل ) CDSs(ومقايضات العجز عن سداد الديون ) CDOs( الدين الجانبية تزاماتنجد أنه لا مكان لال
لتي يعمل بها النظام المالي التقليدي واحتلت مكانها في صلب مسببات بها في ظروف محدودة وضيقة للغاية، وا

وكما أنَّ العديد من الباحثين توصلوا إلى أنه كان من الممكن تفادي الأزمة المالية الراهنة لو احتل . الأزمة الراهنة
يقدم مجتمع منظمة المؤتمر  فانطلاقا من هذا، من الممكن أنْ . مثل هذا النظام مكانه في المعاملات المالية العالمية

الٕاسلامي فرصة ثمينة للمجتمع الدولي بتقديمه للنظام المالي القائم على المبادئ الٕاسلامية ليعمل كوسيط فعال 
ويتعين علينا، . للقطاع الٕانتاجي، الشيء الذي يمكن في المستقبل من تفادي الأزمات المالية التي ليس لها مبرر

  .كافة البشريةلخير ليس لنفع مواطنينا فقط، وإنما  ،م تفويت هذه الفرصةالمستوى الجماعي، عد على
  
  

  صافاش ألباي. د                    
 المدير العام لمركز أنقرة                        
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  المقدمة. ١
  

بمتوسط معدل نمو سنوي  ٢٠٠٧في عام واصل معدل النمو المؤثر في الٕاقتصاد العالمي الذي بدأ في أوائل الألفينات 
دخل الٕاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من التراجع نتيجة  ٢٠٠٨ولكن، وفي عام . ٢٠٠٧- ٢٠٠٤خلال فترة ٪ ٥والي بح

التراجع في الٕاقتصاد العالمي، . في أسواق العقارات والمال في الولايات المتحدة الأمريكية والمفاجئالحاد  للاضطراب
شكل الأزمة  ليأخذة وانتشر من ثم في البلدان المتقدمة الأخرى، تطور الولايات المتحدة الأمريكي باقتصادالذي ألمَّ أولا 

  .المالية الراهنة التي تعتبر الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية
  

مؤثرة على عدد كبير من النشاطات المالية والٕاقتصادية  ٢٠٠٨والأزمة مستمرة في التعمق والٕاتساع منذ سبتمبر 
الآثار الأولى للأزمة المالية الراهنة في مختلف البلدان والصناعات بتضييق قروض وبرزت . والمؤسسات في العالم

الٕائتمان، والهبوط الحاد والمستمر في أسواق المال، ومشاكل السيولة النقدية في صناديق الأسهم، وانخفاض قيمة 
العام نتيجة لتوفير الأموال العامة إلى  وارتفاع الدينالأصول التي تقوم عليها عقود التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، 

 .المالي وغيرها من الصناعات المتضررة وإنخفاض قيمة بعض العملات وتذبذب العملات المتزايد القطاع
 

وفي الواقع . وتبعا لهذا انهار عدد مقدر من أسواق الأوراق المالية والبنوك وشركات التسليف العقاري والتأمين في العالم
بمثابة التاريخ الذي دخلت فيه الأزمة المالية مرحلة تأثير حادة كان أبرزها فشل بعض البنوك  ٢٠٠٨سبتمبر  ١٤كان يوم 

، الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة )Lehman Brothers(الأمريكية والأوربية المشهورة، مثل إفلاس مؤسسة ليهمان برزرس 
تيجة لهذه الآثار السلبية للأزمة على الٕاقتصادات العالمية الكبرى ون. بليون دولار أمريكي ٦٣٩والمالكة لأصول تبلغ 

٪، أي ما يعادل ٣,٢في إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي إلى  ٢٠٠٨سقط النمو الٕاقتصادي العالمي في عام 
٪ ١,٣المي بنسبة والأكثر من ذلك، يتوقع الان أْن يتقلص الٕاقتصاد الع. ٢٠٠٧إنخفاض بنقطتين مئويتين عن مستوى عام 

يقدر  الانتعاشإلاّ أنَّ هذا  ٢٠١٠والمعافاة في عام  الانتعاشمن أنه من المتوقع أْن يبدأ الٕاقتصاد في  وبالبرغم، ٢٠٠٩في 
  .٪١,٩بنسبة ضئيلة تبلغ 

  
للأزمة نتيجة  ٢٠٠٨زاد تباطؤه في عام و ٢٠٠٧فقد النمو في حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات سرعته بدءا بعام 

التجارة العالمية إلى  انخفضتفيه  ٢٠٠٦٪ في ٩,٢ففي الوقت الذي زادت بنسبة عالية بلغت . المالية العالمية الناشئة
وإضافة إلى ذلك، وكما هو الحال بالنسبة نمو الٕاقتصاد العالمي، فمن . ٢٠٠٨٪ في عام ٣,٣وإلى  ٢٠٠٧٪ في عام ٧,٢

الحاد في  الانخفاضويعود هذا في الأساس إلى  .٪١١بنسبة  ٢٠٠٩في عام وسا انكماشا ملمالمتوقع أْن تنكمش التجارة 
٪ من إجمالي واردات ١٥طلب الواردات لدى معظم الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، التي تمثل حوالي 

ا يشير إلى أنه من غير ٪، مم٠,٦منخفض للغاية بنسبة  ٢٠١٠المتوقع في حجم التجارة العالمية في  الانتعاشوأما  .العالم
  .المتوقع إعادة هذا الحجم إلى ما كان عليه قبل هذه الأزمة خلال السنوات القليلة المقبلة

  
. بزيادات عالية في أسعار السلع ٢٠٠٨قبل عام ومن ناحية أخرى، فقد اصطحب التحسن السريع في الٕاقتصاد العالمي 

لتصل إلى مستوى بلغ  ٢٠٠٨وإلى أكثر من ذلك في عام  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤النفط بشكل ملحوظ في الفترة  أسعارارتفعت 
ارتفعت أيضا  ارتفعتوكما  .أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه في فترة السنوات الخمسة الماضية

ء والطاقة والطلب الداخلي القوى في أسعار الغذا لارتفاعنتيجة  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧معدلات التضخم في العالم في عامي 
وإلى أعلى من ذلك ليصل إلى  ٢٠٠٧٪ في ٤ارتفع معدل التضخم العالمي إلى ف. الدول الصاعدة والبلدان النامية الأخرى

الحاد في هذه الأسعار في مطلع عام  الانخفاضولكن وبمعطى . قمتهالت أسعار السلع وص، عندما ٢٠٠٨٪ في ٦
إلى  ٢٠٠٩لٕاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة المالية الراهنة تشير التوقعات إلى إنخفاض حاد في وانخفاض نشاط ا ٢٠٠٩
لطالما أنه  ٪٢,٤إلى نسبة  ٢٠١٠من ذلك في عام  إلى أبعدوالأكثر من ذلك، فمن المتوقع أن ينحسر التضخم . ٪٢,٥

  .ليس من المتوقع أن يتحقق انتعاش قوي في الٕاقتصاد العالمي
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الخاطفة في أسعار الغذاء بانعكاسات تضخمية فقط، ولكنها كانت مصدر قلق حيال التنمية البشرية زيادة لم تأتي ال

لكونها تهدد الأمن الغذائي المزعزع أصلا في العديد من الدول النامية والدول الأقل نمو في العالم، الشيء الذي أدى إلى 
امت بعض هذه بتطبيق تدابير تجارية معينة للتحكم على العرض ق .إشعال الصراعات الٕاجتماعية في الكثير من الحالات

الداخلي للغذاء وتخفيف آثار أسعار الغذاء المتزايدة، في الوقت الذي فضلت فيه دول أخرى تقديم المساعدات أو شكل 
  .أشكال التحويلات الٕاجتماعية المباشرةاخر من 

  
ات المتكررة في الٕاقتصاد العالمي نتيجة لموجة العولمة والتحرير مع الوضع في الٕاعتبار كل هذه التطورات وملاحظة الهز

المتواصلة في الٕاقتصاد العالمي من بين الأسباب أخرى، فٕانه يبدو أنَّ البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أكثر 
ق بالأسواق المالية العالمية وتذبذب العال الاستقرارالآثار السالبة الناجمة عن عدم هشاشة من البلدان النامية الأخرى أمام 

ويتضح هذا عند مقارنة متوسط نمو الأداء الٕاقتصادي لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة  .الأسعار العالمية للسلع
وفي هذا السياق، يلاحظ أن هنالك مجموعة من التحديات لا تزال تقف أمام . بمتوسط الأداء الٕاقتصادي للبلدان النامية

الرامية لتحسين تنميتها الٕاقتصادية وتقدمها ورفع مستوى تكاملها مع الٕاقتصاد  د بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميجهو
  .العالمي

  
ومع تناول هذه الأوضاع في الٕاعتبار، يحلل التقرير المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية لدى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 

ويقوم بعقد المقارنة بين متوسط أداء مجموعة  ٢٠٠٨- ٢٠٠٤مس الماضية الممتدة من الٕاسلامي خلال فترة السنوات الخ
دولا على بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي مع أداء الٕاقتصاد العالمي ككل ومتوسط أداء الدول المتقدمة والنامية، متضمنة 

آثار كل من الأزمة المالية العالمية الراهنة ويقوم التقرير عند القيام بذلك بتسليط الضوء على  .حدة أو مجموعات إقليمية
والأزمة الغذائية الأخيرة على إقتصادات الدول النامية، متضمنة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، والخطوات 

  .أزماتالآثار السلبية المستمرة لهذه ال لاحتواءالعملية والجهود المتخذة على المستويين القومي والدولي والرامية 
  

وفي الختام، يقدم التقرير بعض الملاحظات الختامية التي تلقي الضوء على عدد من التحديات التي تواجه البلدان 
وعلى ضوء هذه . عجلة التنمية الٕاقتصادية والتقدم بهاالأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أمام جهودها الرامية إلى دفع 

لتوصيات تكون بمثابة موجهات سياسية لتعزيز الجهود التنموية للبلدان الأعضاء في التحديات يختتم التقرير بجملة من ا
  .منظمة المؤتمر الٕاسلامي على كل من المستوى القومي ومستوى التعاون في إطار منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
د عضو إلى التقرير، تمت إضافة ملحق إحصائي يتضمن البيانات الحديثة حول المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية لكل بل

ومن أجل نفس الغرض تم إلحاق صفحات . وذلك لتوضيح اخر التطورات الٕاقتصادية على المستوى الفردي للبلدان
تخص كل بلد على حده، وذلك لعكس الأداء الٕاقتصادي العام لكل بلد بشكل " السيرة الموجزة للبلدان"تحمل عنوان 
 .مباشر وأيسر
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  الٕاقتصاد العالميالتطورات الأخيرة في . ٢

  
القوي من الهبوط الذي شهده نشاطه في أوائل الألفينات، بمعدلات قوية  انتعاشهنمى الٕاقتصاد العالمي، عقب 

ومتوسط نمو سنوي  ٢٠٠٧٪ في عام ٥,٢ومؤثرة سجل معها الٕانتاج العالمي الحقيقي معدل نمو عالي بنسبة 
، وذلك يعود ٢٠٠٨في  المفاجئفي التباطؤ  الاتجاهذا ولكن بدأ ه ٢٠٠٧.١-٢٠٠٤٪ خلال الفترة ٤,٩بحوالي 

بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد الذي شهده إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والذي ضربه إنهيار سوق العقارات 
٪ ٣,٢وتبعا لذلك، هبط النمو الٕاقتصادي العالمي إلى . التي شهدتها الأسواق المالية من بعد والاضطراباتالسكنية 
والأكثر من ذلك، يتوقع أن ينكمش . ٢٠٠٧، أي بأقل من نقطتين مئويتين عن مستواه في عام ٢٠٠٨في عام 

كنتيجة للأزمة المالية العالمية الراهنة، والتي تعتبر الأزمة الأعمق منذ  ٢٠٠٩٪ في عام ١,٣الٕاقتصاد العالمي بنسبة 
، إلا أنه من المتوقع أْن ٢٠١٠ْن يتعافى الٕاقتصاد العالمي في عام فالبرغم من أنه من المنتظر أ . الحرب العالمية الثانية

  ).١-٢الشكل (٪ ١,٩يكون هذا عند معدل ضئيل بنسبة 
  

)٪(نمو الٕانتاج العالمي الحقيقي وحجم التجارة  ١-٢الشكل 

‐12

‐8

‐4

0

4

8

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*

حجم التجارة الدولية اإلنتاج العالمي

 
توقعات*بالملحق الٕاحصائي      ١- الجدول أ : المصدر

 

التجارة العالمية كان مصدرا رئيسيا للأداء القوي للاقتصاد العالمي حتى من الواضح أن التوسع السريع في حجم 

عقب فترة ثلاثة سنوات  ٢٠٠٧لكن فقد النمو في حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات سرعته في . وقت قريب

زيادة في في حين أن ال. نتيجة للأزمة الناشئة ٢٠٠٨من معدلات النمو العالي الملحوظ ومن ثم تباطأ في عام 

٪ في ٣,٣و ٢٠٠٧٪ في عام ٧,٢، إلا أنها سجلت بطئا بلغ ٢٠٠٦عام  في٪ ٩,٢ إلىالتجارة العالمية قد وصلت 

من الٕانتاج العالمي  أسرعفالبرغم من أنَّ حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات قد سجل نموا . ٢٠٠٨عام 

مماثلا في النمو  اتجاهالمي، فقد تبعت التجارة والٕانتاج الحقيقي، مشيرا إلى عمق أكثر في التكامل الٕاقتصادي العا

 انكماشالذا، وكما هو حال نمو الٕاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أْن تسجل التجارة هي الأخرى ). ١-٢الشكل (

                                                 
الٕاقتصاد  لاستشرافمن قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي  نباطهااست، تم ٢٠١٠و ٢٠٠٩ها التوقعات الخاصة بعامي البيانات المستخدمة في هذا القسم، وضمن  ١

  .بالملحق الٕاحصائي ١-أنظر الجدول أ . ٢٠٠٩العالمي، إبريل 
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الحاد في الطلب على  الانخفاضويعود هذا الموقف في الأساس إلى . ٪١١يصل إلى  ٢٠٠٩ملموسا في عام 

٪ من ١٥العديد من الدول المتقدمة، وخاصة إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل حوالي  الواردات لدى

سيكون ضئيلا عند  ٢٠١٠المتوقع في حجم التجارة العالمية في  الانتعاشوعليه، فٕانَّ . إجمالي الواردات العالمية

مية إلى ما كان عليه في الفترة التي سبقت ٪، مشيرا إلى أنه من غير الممكن ترميم حجم التجارة العال٠,٦نسبة 

 .الأزمة في السنوات القليلة المقبلة
 

الكبير في الطلب الأجنبي وخاصة  الانخفاضتضرر حجم صادرات كل من البلدان المتقدمة والنامية بشدة جراء 

لك أساسا إلى تعطل على السلع الاستثمارية والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والالكترونيات ويرجع ذ

وفي هذا الٕاطار، فقد تباطأت معدلات النمو العالية التي تم . الائتمان وعدم اتضاح الرؤية التي خلقتها الأزمة

تسجيلها عقب الهبوط الذي شهد في أوائل الألفينات، وذلك نتيجة للظروف المالية والٕاقتصادية المتدهورة عالميا 

نمو حجم صادراتها  انخفضن المتقدمة ضررا فادحا جراء الأزمة، حيث وشهدت صادرات البلدا). ٢-٢الشكل (

وكما تشير التوقعات الأخيرة إلى إنكماش . ٪٦,١الذي كان بنسبة  ٢٠٠٧٪عن مستوى عام ١,٨إلى  ٢٠٠٨في عام 

ان بأقل مما سجلته البلد انخفاضافالبرغم من أنَّ البلدان النامية سجلت . ٢٠٠٩٪ في عام ١٣,٥حاد سيصل إلى 

، أي ٢٠٠٨٪ في عام ٦المتقدمة في حجم صادراتها إلا أنَّ معدل نمو صادراتها قد شهد هو الأخر هبوطا بنسبة 

نقطة مئوية، هذا في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى إنكماش بنسبة  ٣,٥بـ  ٢٠٠٧أقل مما سجلته في عام 

  .٢٠٠٩٪ في عام ٦,٤

  
 ٢-٢الشكل )نوي في النسبة المئويةالتغير الس(حجم صادرات السلع والخدمات
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توقعات*    ٢٠٠٩، إبريلأفاق الٕاقتصاد العالميصندوق النقد الدولي، :المصدر

 

تأثرت الدول الآسيوية النامية والٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الحديثة خاصة تأثرا كبيرا جراء الأزمة ويعود سبب 
لى صادرات الصناعات التحويلية، والتي يتوقع أْن ينكمش الطلب الأجنبي الكبير ع اعتمادهاذلك بشكل رئيسي إلى 
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 ٢٠٠٨٪ في ١٠,٤نمو حجم صادرات آسيا النامية إلى  انخفضوتبعا لذلك، فقد  ٢.عليها إلى مستوى ملحوظ
م ٪ في عا٩,١، أضف إلى أنَّ التقديرات تشير إلى إنكماش حاد يصل إلى ٢٠٠٧٪ التي سجلها في ١٥مقارنة بنسبة 

فقد نمى حجم . ويبدو الوضع كذلك أكثر سوءا عند النظر إلى الٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الحديثة. ٢٠٠٩
٪ في ٩,٥عند مقارنته بالمستوى العالي الذي بلغه بنسبة  ٢٠٠٨٪ فقط في عام ٠,٦صادراتها هي الأخرى بنسبة 

  ).٢-٢الشكل (٪ ١١,٩صل إلى تشير إلى إنكماش كبير ي ٢٠٠٩إلى جانب أن توقعات عام  ٢٠٠٧عام 
  

بطيء يلحق بالصادرات العالمية مع وجود بعض البلدان التي لاتزال تواجه  انتعاشإلى  ٢٠١٠تشير توقعات عام 
إلى  ١-ويقدر أْن يكون حجم الصادرات محدودا بحوالي . ٢٠٠٩قليلا بعض الشيء عما تشهده في عام  انكماشا

بوضوح أنَّ الخروج من الأزمة  يبينوهذا ). ٢-٢(ن الواردة في الشكل لكافة مجموعة البلدا ٢٠١٠٪ في عام ١
كبيرا على الصادرات، وخاصة صادرات  اعتماداالراهنة سيكون بطئا، الشيء الذي يبين أيضا أّن البلدان التي تعتمد 

على إقتصاداتها في  الصناعات التحويلية، وذات الطلب المحلي الغير كافي ستواصل في معاناتها أمام الآثار السلبية
  .المستقبل القريب

  
فعلى الرغم من أن الأزمة بدأت أول ما بدأت في البلدان المتقدمة، فٕانه كان من المستحيل عزل البلدان النامية عن 

وفي الواقع فقد أصبحت البلدان في جميع أنحاء العالم الآن أكثر تكاملا مما كانت عليه في العقود القليلة . تأثيرها
واثارها التي أصبح حدوثها  انتشارهاية بسبب العولمة الكاسحة من خلال التجارة والتدفقات المالية، بسبب الماض

وبالتالي، فٕان التدهور في النمو الاقتصادي لدى البلدان المتقدمة تسبب كذلك في إبطاء أداء البلدان . أكثر توقعا
  .الاتساعدان النامية والمتقدمة واصل إلى حد ما في النامية، على الرغم من اختلاف النمو بين إقتصادات البل

  
، فقد شهدت البلدان المتقدمة ٢٠٠٧-٢٠٠٤٪ في الفترة ٢,٩وبكونها حققت متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 

وقد كان إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية . ٪٠,٩وصل إلى  ٢٠٠٨حادا في نموها الٕاقتصادي في  انخفاضا
نموها نتيجة سوق العقارات المنهك  لانخفاض، وذلك ٢٠٠٨التباطؤ الذي شهده العالم في السبب الرئيسي وراء 

وكما سجل النمو لدى ). ٣-٢الشكل ( ٢٠٠٧٪ الذي شهده في عام ٢٪، منخفضا عن مستوى ١,١إلى معدل بلغ 
ن، هي الأخرى، وكما واجهت اليابا. ٢٠٠٧٪ التي سجلها في ٣,١٪ مقارنة بنسبة ١,١الٕاتحاد الأوربي بطئا بلغ 

وكان ). في الملحق الٕاحصائي ١-انظر الجدول أ (٪ في العام السابق ٢,٤٪ في الذي نمى إلى ٠,٦بنسبة  انكماشا
الآسيوية الصناعية الحديثة هو الأخر أقل بكثير من المعدلات التي سجلها في السنوات  الٕاقتصاداتمعدل النمو في 
  .٢٠٠٧ها في عام ق٪ كان قد حق٥,٧ة مقارن ٢٠٠٨٪ في عام ١,٦القليلة الماضية؛ 

  
تشير التوقعات الحالية إلى أن جميع البلدان المتقدمة سوف تواجه انكماشا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 

وكما أنه من . ٪٣,٨ويقدر أن تنكمش إقتصاداتها بمتوسط يبلغ . بسبب الركود الاقتصادي المستأصل ٢٠٠٩عام 
٪ على ٥,٦٪ و٦,٢صادات اليابان والبلدان الآسيوية الصناعية الحديثة انكماشا أكثر فداحة بنسبة المتوقع أْن تعاني إقت

إلى عدم وجود إشارات بمعافاة الدول المتقدمة، وضمنها  ٢٠١٠والأكثر من ذلك، تشير التوقعات لعام . التوالي
 ).٣-٢الشكل (٪ ٠الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لتكون معدلات النمو بحوالي 

  

  

  

                                                 
٪ عن نفس الربع من عام ٣١عن الربع السابق وبنسبة  ٢٠٠٩٪ في الربع الأول من عام ٢٢تقدر منظمة التجارة العالمية أن تنخفض صادرات السلع التجارية بنسبة   ٢

  ).أ ٢٠٠٩منظمة التجارة العالمية، (على التوالي  ٢٠٠٨
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توقعات*بالملحق الٕاحصائي      ١- الجدول أ :المصدر

  

الطفيف، قويا  الاعتدالوعلى العكس من البلدان المتقدمة، فقد ظل النمو لدى البلدان النامية، وإْن كان ذلك مع 
والبلدان الآسيوية، . ٪ الذي سجله في السنوات الأربعة السابقة٧,٧رنة بمتوسط مقا ٢٠٠٨٪ في عام ٦,١عند نسبة 

مقارنة  ٢٠٠٨٪ في عام ٧,٧مسار نموها المتزايد، قد سجلت من ناحيتها متوسط معدل نمو بنسبة  انكساررغم 
ودا إلى درجة وأما التباطؤ الاقتصادي في الصين والهند فقد كان محد). ٣-٢الشكل ( ٢٠٠٧٪ في عام ١٠,٦بنسبة 

مقارنة  ٢٠٠٨٪ على التوالي في ٧,٣٪ و٩نموا بلغ  إقتصاداتهاوقد سجلت . ما نظرا لطلبهما المحلي الأكثر مرونة
وفي هذا الٕاطار، يلاحظ أنَّ النمو لدى البلدان النامية كمجموعة . ٢٠٠٧٪ في عام ٩,٣٪ و١٣بما سجلاه بنسبتي 

، ومع أنَّ العديد من هذه البلدان تتمتع بتكامل . دة قليلة أخرىمدفوعا من قبل الصين والهند وإقتصادات صاع ولكنَّ
أكثر مع الٕاقتصاد العالمي، فقد أصبحت آفاقها الٕاقتصادية معتمدة بنمط متزايد على بيئة الٕاقتصاد العالمي، الذي لا 

نمو الٕاقتصادي لدى وأما ال. يزال يتشكل وبدرجة كبرى بالسياسات والأداء الٕاقتصادي للدول المتقدمة الكبرى
٪ ٥الٕاقتصادات الٕافريقية، متضمنة إقتصادات البلدان التابعة لمجموعة إفريقيا جنوب الصحراء، فقد ظل بأعلى من 

  ).بالملحق الٕاحصائي ١-أنظر الجدول أ ( ٢٠٠٧نقطة مئوية عما كان عليه في عام  ١بلغ حوالي  بانخفاض
  

رغم الركود الذي ألم بالبلدان  ٢٠٠٨رتفعة التي حققتها في عام وتبعا لذلك، وعلى الرغم من معدلات النمو الم
المتقدمة، فقد تأثرت تدريجيا معظم البلدان النامية سلبيا بسبب الآثار الجانبية التي نقلتها البلدان المتقدمة من 

لدى البلدان النامية وفي هذا الصدد، تشير التوقعات إلى معدل النمو . خلال تقلص التجارة الدولية والتدفقات المالية
٪، في الوقت الذي يتوقع ٤,٨ويقدر أْن ينخفض النمو في البلدان الآسيوية إلى . ٢٠٠٩٪ في ١,٦ككل سيبطؤ إلى 

  .٪٢أْن تسجل البلدان الأفريقية، بهبوط أكثر، معدل نمو بنسبة 
  

صادية لديها، تشهد العديد من ومع إنجرار الٕاقتصاد العالمي في تراجع عميق وغض النظر عن مستويات التنمية الٕاقت
ومن بين الـ . ٢٠٠٧-٢٠٠٢البلدان في العالم تراجعا حادا في معدلات نموها القوية التي سجلتها خلال الفترة 

إقتصاد التي تتوفر حولها البيانات تقلص عدد البلدان التي سجلت معدل نمو إقتصادي سنوي في إجمالي الناتج ١٨٠
وعلاوة على ذلك، . ٢٠٠٨بلد في عام  ٥٥إلى  ٢٠٠٧بلد في عام  ٨٩٪ من ٤ا يعادل المحلي للفرد بأكثر من أو م
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ومع ذلك، فقد زاد عدد . بلد فقط ستتمكن من تحقيق مثل هذا المعدل ١٢إلى أنَّ  ٢٠٠٩تشير توقعات عام 
 ٢٠٠٧ام في ع ١٧الٕاقتصادات التي سجلت معدل نمو سنوي سلبي في إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد من 

 ٢٠٠٩بلد في عام  ١٠٥، كما يتوقع أْن يزيد هذا العدد إلى أكثر من ذلك ليصل ٢٠٠٨بلد في عام  ٣٠إلى 
بلد صاعد ونامي ويتوقع أْن  ١٤٧من بين الـ  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧بلد في عام  ١٧وظل هذا العدد عند ). ٤-٢الشكل (

من ذلك، ففي الوقت الذي لم تسجل فيه  وعلى النقيض. ٢٠٠٩بلد في عام  ٧٢يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 
منها  ١٣، سجلت ٢٠٠٧أي من البلدان المتقدمة معدل نمو سلبي في إجمالي الناتج المحلي للفرد لديها في عام 

إلى أن  ٢٠٠٩وعلاوة على ذلك، تشير توقعات عام . ٪ لدى معظمها٢، بأكثر من ٢٠٠٨معدل منخفض في عام 
لمتقدمة، بما فيها البلدان الآسيوية الحديثة التصنيع، وسوف تعاني انخفاضا في كل من الثلاثة والثلاثين بلد ا

  .٪ لدى معظمها٤إجمالي الناتج المحلي للفرد لديها، بنسبة تفوق 
  

 ٤-٢الشكل  توزيع البلدان حسب نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد
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تمثل الأرقام بين الأقواس عدد **   توقعات*    ٢٠٠٩إبريلصندوق النقد الدولي، أفاق الٕاقتصاد العالمي،: المصدر

 البلدان المتقدمة والنامية على التوالي

  

فقد . زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية ٢٠٠٨صحب التحسن السريع الذي شهده الاقتصاد العالمي قبل عام 
ليصل إلى مستوى كان  ٢٠٠٨على في عام وبمستوى أ  ٢٠٠٧-٢٠٠٤زادت أسعار النفط بمستوى ملحوظ قي الفترة 

في حين أن جزءا كبيرا من ). ٥-٢الشكل (أكثر بثلاثة أضعاف المستوى الذي بلغته في السنوات الخمس السابقة 
تلك الزيادة قد عكست الانخفاض الذي لحق بقيمة الدولار الأمريكي، فقد كان أيضا نتيجة لارتفاع الطلب 

ار السلع الصناعية والسلع الغير نفطية الأساسية، وخاصة الغذاء، بصورة مضطردة وكما زادت أسع. الٕانتاجوخفض 
مع  ٢٠٠٨ولغرض التذكير، فٕان موجة زيادة أسعار الغذاء أدت إلى أزمة الغذاء العالمية في عام . ٢٠٠٨حتى عام 

ْن تنخفض أسعار كل من وبالرغم من ذلك، من المتوقع أ . وصول أسعار العديد من السلع الزراعية إلى مستوى قمتها
نتيجة للتباطؤ العالمي  ٢٠١٠وتظل مستقرة نسبيا في عام  ٢٠٠٩السلع الصناعية والأساسية بشكل ملحوظ في عام 
السلع الصناعية  أسعاروتبعا لذلك، تشير التقديرات إلى تراجع . في النشاط الٕاقتصادي وانهيار الطلب العالمي

في الوقت الذي يتوقع فيه أْن تتراجع أسعار النفط والسلع الغير  ٢٠٠٧ي عام والأغذية إلى أسعارها التي شهدتها ف
 ).٥-٢الشكل ( ٢٠٠٥نفطية إلى مستوى أسعارها التي كانت عليها في عام 
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كانت أسواق النفط هي الأكثر تأثرا من جراء التراجع الحاد في النشاط العالمي الذي بدأ منذ الربع الثالث من عام 

دولارا بحلول نهاية شهر ديسمبر  ٣٨وانخفضت أسعار النفط إلى نحو . دلعت أزمة الرهن العقاري، عندما ان٢٠٠٨

، وذلك بسبب ٢٠٠٨يوليو  ١١دولار للبرميل في يوم  ١٤٣بعد أن بلغت ذروتها في سجل غير مسبوق من 

لايات المتحدة الانخفاض في الطلب العالمي على النفط من قبل الٕاقتصادات المتقدمة عموما وإقتصادي الو

دولار  ٧٠ - ٦٠ومنذ ذلك الحين، استقرت أسعار النفط تقريبا عند نحو . الأمريكية واليابان على وجه التحديد

وعلى الرغم من أنَّ . لتخفيف آثار الأسعار الناجم عن إنخفاض الطلب الٕانتاجواستجابة الدول المنتجة بتخفيض 

على  انخفاضهمالى التفاعل بين عاملي العرض والطلب اللذين يبدو توقعات الأسعار في المستقبل القريب تعتمد ع

ولكن، ونظرا للركود السائد والتوقعات التي تشير . الأرجح،من المتوقع أْن ترتفع أسعار النفط إلى أعلى مما هي عليه

توقع أْن يحدث نوعا الصاعدة والنامية في العامين المقبلين، فٕانه ليس من الم الٕاقتصاداتإلى نمو محدود للغاية في 

 .في المدى القريب ٢٠٠٨السريع في أسعار النفط إلى مستوياته التي بلغها في منتصف عام  الانتعاشمن 
  

 ٥-٢الشكل )١٠٠=٢٠٠٣(أسعار التجارة العالمية بالدولار الأمريكي
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المصنوعات السلع األساسية غير النفطية الغذاء )الميزان الحقيقي(النفط 

توقعات*بالملحق الٕاحصائي      ١- الجدول أ : المصدر

 

بسبب ارتفاع أسعار الغذاء  ٢٠٠٨لات التضخم في مختلف أنحاء العالم في عام من ناحية أخرى، زادت معد
وفي الواقع، إن الزيادة الطفيفة في معدل التضخم العالمي في عام . والطاقة، فضلا عن الطلب المحلي القوي

وعند . اء العالممعدل تضخم عالي في جميع أنح إلىوالزيادة السريعة في أسعار السلع الأساسية أشارا مسبقا  ٢٠٠٧
وبأكثر  ٢٠٠٧٪ في عام ٤معدل التضخم العالمي إلى نسبة  ارتفعبلوغ أسعار السلع الأساسية إلى مستوى ذروتها، 

- ٢٠٠٤٪ في الفترة ٣,٦، وذلك عقب المستوى الذي كان مستقرا عنده بحوالي ٢٠٠٨٪ في عام ٦من ذلك إلى 
وهبوط نشاط الٕاقتصاد  ٢٠٠٩اد في الأسعار في بداية عام وعلى الرغم من ذلك، وبالنظر إلى الهبوط الح. ٢٠٠٦

وعلاوة . ٪٢,٥يصل إلى  ٢٠٠٩العالمي نتيجة للأزمة الراهنة، تشير التوقعات إلى هبوط حاد في معدل التضخم في 
٪ في الوقت الذي لا يتوقع أْن ٢,٤بنسبة  ٢٠١٠على ذلك، يقدر أن ينخفض التضخم إلى أكثر من ذلك في عام 

  ).٦-٢الشكل (قوي على الٕاقتصاد العالمي  انتعاشه يطرأ في
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، غير أنه ٢٠٠٧-٢٠٠٤التزايد الطفيف في الفترة بين  اتجاهكان معدل التضخم في الٕاقتصادات المتقدمة في 
لكن، وبرغم . نقطة مئوية ٠,٢٪، أي أقل عن مستوى العام السابق بـ ٢,٢ولأول مرة إلى  ٢٠٠٧انخفض في عام 
ومع أنَّ هذه ). ٦-٢الشكل ( ٢٠٠٨في عام  ٪٣,٤المستمر في التباطؤ فقد ارتفع هذا المعدل إلى النمو الٕاقتصادي 

البلدان تشهد الان تقلصا حادا إلى جانب الهبوط المستمر في أسعار الوقود والغذاء، فمن المتوقع أْن يبطؤا التضخم 
  .٢٠١٠٪ في ٠,٣و ٢٠٠٩٪ في عام ٠,٢-بسرعة ليصل إلى قيم قريبة من الصفر، 

  

)٪(معدلات التضخم  ٦-٢الشكل
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 متوسط التغير السنوي في أسعار المستهلك** توقعات*بالملحق الٕاحصائي      ١- الجدول أ :المصدر

  
النمو القوي في لكل من ، عاكسا ٢٠٠٨التضخم بصورة ملحوظة في البلدان النامية في عام  ارتفعوبالمقابل، فقد 

الغذاء يمثل إلى درجة حصة كبيرة للزيادة التي طرأت على أسعار الطاقة والغذاء، وذلك لان الطلب والتأثير الأكبر 
٪، ٥,٤إلى  ٢٠٠٦بعض الشيء في عام  انخفضفالبرغم من أنَّ التضخم قد  .في مؤشرات سعر المستهلك لديها

 ٢٠٠٨الضرورية لتصل في ومع ارتفاع أسعار السلع  .٪٦,٤ليصل إلى  ٢٠٠٧فقد ارتفع بنقطة مئوية كاملة في عام 
٪، وهو ٩,٣إلى مستويات لم تصلها من قبل ارتفع معدل التضخم في البلدان النامية ارتفاعا حادا بلغ معه نسبة 

وبالنظر إلى إنخفاض أسعار الوقود والغذاء والتوقعات الٕاقتصادية الضعيفة . المعدل الأعلى الذي بلغه في الألفينات
معظم حركة الطلب في السنوات الأخيرة، فمن المتوقع أْن ينخفض التضخم في هذه  للبلدان النامية والتي شكلت

  ).٦- ٢الشكل ( ٢٠١٠٪ في ٤,٧وإلى أكثر من ذلك إلى  ٢٠٠٩في  ٪٥,٧البلدان إلى 
  

موازيا لمتوسط التضخم لدى البلدان النامية، ورغم ذلك فقد  اتجاهاالتضخم في الدول النامية المصدرة للنفط  سلك
 -من الزيادات التي شهدتها أسعار النفط  استفادتفمن الواضح أنها . معدلا عاليا للتضخمالنامية لبلدان سجلت ا

دلات التضخم العالية نتيجة غير أنَّها عانت من مع –فيما يختص بالتحسن الذي لحق بموازين حساباتها الجارية 
هو الحال في بلدان الشرق الأوسط، حيث ضخت للٕارتفاع الفادح في أسعار الغذاء وأسعار النفط العالية، كما 

معدل التضخم لدى البلدان المصدرة  ارتفعوفي هذا الصدد، فقد  .عائدات النفط في الٕاقتصاد لأغراض تحفيزية
وعلى الرغم من ذلك، عكس التضخم . ٢٠٠٨٪ في ١٥,٣وإلى أكثر من ذلك بنسبة  ٢٠٠٧٪ في ٩,٨للنفط بنسبة 

في  الانخفاضمع بدء ، ٢٠١٠و ٢٠٠٩لعامي وتشير التوقعات . ٢٠٠٦٪ في ٨,٤ليصل إلى  بالانخفاضميولا 
-٢الشكل (٪ على التوالي ١٠,٦٪ و١٢,٣إلى أنَّ التضخم سينخفض في هذه البلدان إلى  ،الأسعار في الآونة الراهنة
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وطا تضخمية قوية وواجهت بعض البلدان النامية التي لا تملك عوائد مماثلة ولكنها مستورة للنفط والغذاء ضغ). ٦
ومن الممكن الان ومع بدء  .الذي ألم بحساباتها الجارية نتيجة لأسعار الغذاء والنفط العالية الاختلالإلى جانب 

  .تخفيف الضغوط التضخمية إلى درجة ما في هذه البلدان أيضا باحتمالالأسعار في الهبوط القول 
  
ساعد على تحسين ظروف سوق  ٢٠٠٨صاد العالمي قبل عام أخرى ، فٕان أداء النمو القوي للاقتالناحية المن و

 الانخفاضوتبعا لذلك، وفي معظم البلدان المتقدمة، واصلت معدلات البطالة في . العمل في عدد كبير من البلدان
، لا سيما في الولايات ٢٠٠٨في عام  الارتفاعولكن بدأت معدلات البطالة في ). ٧-٢الشكل ( ٢٠٠٧حتى عام 
وبوجه عام، فقد ارتفع معدل البطالة في . لأمريكية نتيجة للتوقعات الٕاقتصادية المنذرة بسوء الأوضاعالمتحدة ا

، وهو المعدل الأدنى الذي تم ٢٠٠٧٪ التي بلغها في ٥,٤من نسبة  ٢٠٠٨٪ في عام ٥,٨البلدان المتقدمة إلى 
٪ ٨,١ة في البلدان المتقدمة ليصل إلى نسبة ومن المتوقع أْن يرتفع معدل البطال .إنجازه خلال فترة عقد من الزمان

وزوال التوقع بمعافاة الٕاقتصاد  ٢٠٠٩، وذلك بسبب تعمق الأزمة في عام ٢٠١٠٪ في عام ٩,٢و ٢٠٠٩في عام 
 ).٧ -٢-٤راجع القسم ( ٢٠١٠العالمي في عام 

  
)٪(معدلات البطالة  ٧-٢الشكل 
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البلدان المتقدمة اليابان الواليات المتحدة اإلقتصادات اآلسيوية حديثة التصنيع

قعاتتو*بالملحق الٕاحصائي      ١- الجدول أ : المصدر

  
في  ةقفزذلك  معلتشهد ، بشدة من جراء الركود الحالي، الراهنةلأزمة االولايات المتحدة الأمريكية، مركز تضررت 

هذا المعدل  بارتفاعوكما أشارت التوقعات هي الأخرى  .٢٠٠٨في  ٪٥,٨إلى  ٢٠٠٧في  ٪٤,٦من معدل البطالة 
لتصل إلى مستوى رقم الخانتين بنسبة  ٢٠١٠ية في عام نقطة مئو ١,٢و ٢٠٠٩نقطة مئوية أكثر في عام  ٣,١بـ 
أن عدد  ٢٠٠٩وأشار مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الصادر في يونيو  .٪١٠,١

معدل  وارتفاع، مايو فيمليون عاطل  ١٤,٥ليبلغ العدد الكلي للعاطلين  ٧٨٧,٠٠٠العاطلين عن العمل زاد بمقدار 
هذا، وقد زاد عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبعة مليون عاطل وزيادة . ٪٩,٤لة إلى البطا

مكتب إحصاءات العمل ( ٢٠٠٧نقطة مئوية منذ بداية التراجع الٕاقتصادي في ديسمبر  ٤,٥في معدلها بنسبة 
  ).٢٠٠٩الأمريكي، 
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كبيرا على صادرات الصناعات التحويلية ومعظم  اعتمادالتي تعتمد وتعاني الٕاقتصادات الآسيوية حديثة التصنيع ا
وتأثرت العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض . البلدان النامية من ضغوط البطالة التي أحدثتها الأزمة الٕاقتصادية

 –في الوقت الذي  ،قبل الأزمة الٕاقتصادية الراهنةالوقود والغذاء  أسعاروالمتوسط بشدة بالزيادات التي طرأت على 
والان انخفضت الأسعار مع تقلص الطلب العالمي  .حازت على مكاسب كبيرة –الدول المصدرة لهذه السلع 

كبيرا على عائدات الصادرات مع ضغوط البطالة المتزايدة في  اعتمادالمصلحة المستوردين وخسارة الدول المعتمدة 
  .قطاعات التصدير

  
لتراجع في الطلب العالمي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وأزمة الائتمان في من ناحية أخرى، ساهم كل من ا

 ةالجاري اتأسواق التصدير في انهيار التجارة العالمية، الشيء الذي جاء نتيجة لذلك بآثار جادة على موازين الحساب
ئداتها التصديرية، مشيرة إلى في عا انخفاضابعض البلدان أو ستواجه في الحال وفي هذا الصدد، تعاني  .في العالم

في قيم  انخفاضاهزة واضحة في موازين الحسابات الجارية، على الرغم من أن بعض الدول الأخرى ستشهد 
وبعبارة أخرى، فٕان الانخفاض في أسعار المواد الغذائية  .الواردات نتيجة لانخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية

التبادل التجاري بالنسبة للبلدان المستوردة، ولكن مع تأثير عكسي على والنفط ولد وجود تحسنا في معدلات 
لعديد للذا، يمكن القول أن الأزمة الحالية ساهمت أيضا في تعديل إختلالات الحسابات الجارية  .البلدان المصدرة
  .من البلدان

  
 ٨-٢الشكل )كنسبة مئوية من الناتج المحلي الٕاجمالي(ميزان الحساب الجاري

‐9

‐6

‐3

0

3

6

9

12

15

18

21

البلدان المتقدمة ي اإلتحاد األورب الواليات المتحدة اليابان البلدان النامية الشرق األوسط آسيا النامية الصين

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*

توقعات*بالملحق الٕاحصائي      ١- الجدول أ :المصدر

  
٪ من الناتج المحلي ١العجز في الحساب الجاري لدى البلدان المتقدمة ظل مستقرا في الآونة الأخيرة، بنحو 

وعلى ). ٨-٢الشكل ( ٢٠١٠و ٢٠٠٩الٕاجمالي، وتشير التوقعات إلى أنَّ هذه النسبة ستظل كما هي في عامي 
٪ من الناتج المحلي الٕاجمالي ١,٣العجز لدى الاتحاد الأوروبي سوف يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى  الرغم من أن

٪ من الناتج المحلي الٕاجمالي، أو ٦، فالعجز الهائل لدى الولايات المتحدة والذي بلغ ذروته عند ٢٠٠٩في عام 
بلغ عجز الحساب الجاري  ٢٠٠٨وفي عام . بدأ مؤخرا في الانخفاض ٢٠٠٦بليون دولار، في عام  ٧٩٠حوالي 

٪ من إجمالي الناتج المحلي لديها في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى ٤,٧لدى الولايات المتحدة الأمريكية 
وخلافا لذلك، بلغت فوائض الحساب . ٢٠١٠و ٢٠٠٩٪ لعامي ٢,٨مستوى منخفض ومستقر بشكل واسع بنسبة 

  ولكن انخفضت هذه . ٢٠٠٧٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام ٤,٨ الجاري المتنامي ذروتها في اليابان بنسبة
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٪ ١,٥إلى نسبتي  ٢٠١٠و ٢٠٠٩وتشير التوقعات إلى انخفاضات تالية في عامي  ٢٠٠٨٪ في عام ٣,٢الفوائض إلى 
  .٪ على التوالي١,٢و
  
وكما ارتفعت فوائض البلدان النامية، . ظلت الحسابات الجارية في إنكماش مستمر في العديد من البلدان النامية 

٪ ٥إلى الذروة بنسبة  تل الشرق الأوسط والدول الآسيوية، بشكل ملحوظ لأول مرة وصلوالمكونة أساسا عن دو
. ٢٠٠٨٪ في عام ٣,٨ غ نسبةلبلت الانخفاض، ولكنها بدأت من ثم في ٢٠٠٦من إجمالي الناتج المحلي في عام 

وجاءت التوقعات مشيرة إلى أنَّ هذه 
الفوائض ستنخفض بأكثر من ذلك في 

٪ من ١,٦نسبة ، منخفضة ب٢٠٠٩عام 
هذا، وقد . إجمالي الناتج المحلي

سجلت البلدان الواقعة في منطقة الشرق 
الأوسط، ومعظمها دول مصدرة للنفط، 

لديها الحساب الجاري فائض في متوسط 
٪ من إجمالي الناتج ١٩بأعلى من 

. المحلي في السنوات الأربعة الأخيرة
في عام  الانخفاضوببدء أسعار النفط في 

وقع أْن تسجل هذه البلدان عجزا يت ٢٠٠٩
٪، العجز الأول منذ عام ٠,٦بحوالي 
أن ومع ذلك، فمن المحتمل  .١٩٩٨

يعود فائض الحسابات الجارية إلى سيرته 
الانتعاش الأولى جنبا إلى جنب مع مرحلة 

  .من الأزمة
 

وتوقف أيضا النمو السريع في فوائض 
الدول الآسيوية، وضمنها الصين، في عام 

نقطة مئوية عن  ١,١بلغ  انخفاضب ٢٠٠٨
٪ من ٦,٩مستوى السنوات السابقة البالغ 
ورغم هذا، . الناتج المحلي الٕاجمالي

فمن المتوقع أن تحافظ هذه الفوائض 
خلال العامين  ٪٦بمعدل قريب من 

وتجدر الٕاشارة إلى أن الصين . المقبلين
أعلنت عن أضخم الفوائض في العالم 

 ٤٤٠والتي بلغت للأعوام الثلاثة الماضية 
٪ من ناتجها المحلي ١٠بليون دولار أو 

وعلاوة على . ٢٠٠٨الٕاجمالي في عام 
ذلك، وبالرغم من هذه الأزمة، فقد 
أفادت التقديرات عن مواصلة هذه 
الفوائض المحافظة على مستواها في 

  ).٩-٢و ٨-٢الشكلان (السنوات المقبلة 

)بليون دولار أمريكي(ميزان الحساب الجاري وعدم التوازنات العالمية ٩-٢الشكل 
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 # إختالل التوازن العالمي
آنسبة مئوية من إجمالي 
الناتج المحلي العالمي 

 

توقعات*    ٢٠٠٩صندوق النقد الدولي، أفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل:المصدر

لكل البلدان المجموع المطلق لموازين الحسابات الجارية#  



13 
 

بالتوازي مع  ٢٠٠٦التوازن العالمي قد أخذ في الانخفاض منذ عام وبالنظر إلى هذه الأوضاع، لوحظ أن الخلل في 
٪ من ٥,٨فالبرغم من أنَّ عدم التوازنات هذه بلغ إلى ذروته بنسبة . تقلص الفائض في الحساب الجاري والعجز

ل في السنوات التي تلت لتصالطفيف  الانخفاض، إلا أنها مالت إلى ٢٠٠٦الناتج المحلي الٕاجمالي العالمي في 
وبالنظر إلى أنَّ الأزمة العالمية الراهنة تؤدي إلى التقلص  ).٩-٢القسم الأعلى من الشكل ( ٢٠٠٨٪ في عام ٥,٦إلى 

الحاد في عدم توازنات الحساب الجاري لدى كل من البلدان النامية والمتقدمة، كالوضع في موقف الولايات 
، تقدر التوقعات أْن يشهد عدم )٩-٢و ٨-٢الشكلان ( المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط على وجه التحديد

عند ذات  ظلوت ٢٠٠٩٪ من الناتج المحلي الٕاجمالي العالمي في عام ٣,٧التوازنات العالمية هبوطا حادا إلى حوالي 
  .٢٠١٠المستوى في عام 

  
ر أن ينخفض بدرجة ويقد ٢٠٠٨وعلى الرغم من أنَّ اختلال التوازن العالمي قد انخفض فعلا إلى حد ما في عام 

تشير التقديرات إلى أنَّ الفوائض ) ١: (، إلا أنه يظل موضعا لجذب الٕاهتمام، وذلك يعود إلى٢٠٠٩أكبر في عام 
فوائض البلدان الضخم في  الانخفاض عوديمن المرجح أن ) ٢(في آسيا ستواصل في التوسع في المستقبل القريب، 

لا يزال العجز في الحساب الجاري لدى الولايات ) ٣(سعار النفط ومع الزيادة المتوقعة في أ المصدرة للنفط 
  .المتحدة عند مستوى كبير رغم التقلص الأخير

  
ومن الممكن، تحديدا، أْن يصبح موضوع تمويل عجز الحساب الجاري لدى الولايات المتحدة الأمريكية في 

في سندات الخزانة  –مي إلى موضع السلامة وفي هذا الصدد، اتجه رأس المال العال .السنوات القليلة المقبلة
، والتي ينظر إليها منذ فترة الكبير الذي جاءت به الأزمة إلى مديونية الولايات المتحدة للارتفاعنتيجة  –الأمريكية 

مبالغ كبيرة على برامج  بٕانفاق الأمريكيةوتقوم الحكومة . طويلة كونها تقترب من مستويات لا يمكن تحملها
بيد أن . لحد من التأثيرات السلبية للأزمة ولشراء أو دعم الأصول نتيجة لتخفيض الديون العالقة بالاقتصادالتحفيز ل

وقد تقود هذه الخطوة إلى إنخفاض حاد في قيمة الدولار . معظم هذه التدخلات تم تمويلها عن طريق الاقتراض
يكية للجاذبية، وهو الشيء الذي قد يكون بدوره عندما نهاية عملية تخفيف الديون أو في حال فقدان الأصول الأمر

  .جديد في أسواق المال العالمية اضطرابسببا في إحداث 
  

والاحتمال الآخر يتمثل في أْن يشكل أي انخفاض في التدفقات المالية العالمية بسبب الأزمة خطرا جديا على 
أقل توفرا لتمويل عجز العديد من البلدان،  وفي مثل هذه الحالة، يتضح أنه قد يكون هنالك مصادر. بلدان العجز

. الشيء الذي قد يخل بالظروف المالية لتلك البلدانعجز الحساب الجاري الأمريكي، على وجه الخصوص 
وبوضع ذلك في الٕاعتبار، فٕانَّ هنالك حاجة ملحة للسياسات المنسقة دوليا بين دول العجز والفائض لتحقيق سيطرة 

  .التمويل الدولي استقرارتطل بمهدداتها على ات العالمية التي ما انفكت محكمة على عدم التوازن
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  التطورات الٕاقتصادية الأخيرة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي. ٣
  
  خلفية. ١- ٣
  

وتنتشر البلدان السبعة والخمسون . يمتد إقليم البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي على مساحة شاسعة
في الجنوب، ومن إندونيسيا ) أفريقيا(في الشمال إلى موزمبيق ) أوروبا(ء في أربع قارات مختلفة من ألبانيا الأعضا

وبذلك، تمثل هذه البلدان سدَس مساحة العالم وخمس . في الغرب) أمريكا اللاتينية(في الشرق إلى غويانا ) آسيا(
ن النامية على مستوى العالم، وإن كانت تشكل مجموعة وتَُمثُِّل البلدان الأعضاء جزءا هاما من البلدا. سكانه

  .اقتصادية غير متجانسة نظرا لاختلاف مستويات التنمية في كل بلد عضو
  

 ١-٣الشكل )٪(مساهمة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في سكان العالم، الٕانتاج والصادرات 

22.3%

62.6%

15.1%

2008 العالمسكان

7.5%
23.3%

69.2%

2008 العالمياإلجماليالمحليالناتج

11.2%

27.1%

61.7%

التجاريةللسلعالعالميةالصادرات 2008

بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية االخرى البلدان المتقدمة

بالملحق الٕاحصائي ٩و ٣، ٢- الجداول أ :المصدر

  
غم من غنى تلك البلدان بالموارد الاقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات مثل الزراعة والأراضي وعلى الر

الصالحة للزراعة، والطاقة والتعدين، والموارد البشرية، ومن إشرافها على إقليم تجاري استراتيجي، إلا أن هذا الغنى 
أو على للبلدان على المستوى الفردي  سواءً  ،غتهالم ينعكس على مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية التي بل

ويتضح هذا جليا عند مقارنة متوسط الأداء الٕاقتصادي لدى مجموعة بلدان منظمة . مستوى المجموعة ككل
تزال بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تتلكأ في ذيل قائمة ترتيب  المؤتمر الٕاسلامي مع متوسط البلدان النامية التي لا

  .عام لديهاالأداء ال
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٪ من إجمالي سكان العالم، تساهم بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي السبعة ٢٢,٣وبعدد سكان يبلغ تقريبا 
٪ من إجمالي ١١,٢وبنسبة ) الناتج المحلي الٕاجمالي(٪ فقط من إجمالي الٕانتاج العالمي ٧,٥والخمسون بنسبة 

فالبرغم من أنَّ متوسط معدلات ). ١-٣راجع الشكل (صادرات السلع، كلاهما بالسعر الجاري للدولار الأمريكي 
لا من قبل مجموعة  نمو كل من الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي والناتج المحلي الٕاجمالي للفرد اللََّذْين ُسجِّ
البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي كانا عند مستوى أعلى مما لدى البلدان المتقدمة ومتوسطات العالم 

َّ أنهما ظلا دون المستويات التي حققتها مجموعة البلدان الناميةخل   .ال فترة السنوات الخمس الماضية، إلا
  

إنَّ طبيعة مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي المتنوعة تعكس مستوى عاٍل من عدم التجانس والتباين في 
بلدا عضوا في منظمة  ٢٢ن الأقل نموا في العالم وتضم البلدان التسعة والأربعو. هيكل إقتصاد وأداء هذه البلدان

يعتمد معظمها في جهوده لتحقيق أهدافه التنموية على  )بالملحق الٕاحصائي ١٣-انظر الجدول أ (المؤتمر الٕاسلامي 
بلد من بلدان منظمة المؤتمر  ١٨وكما تصنف . تصدير عدد محدود من السلع غير النفطية، معظمها زراعية

البلدان المصدرة للنفط، حيث أن آفاق نمو وتنمية إقتصاداتها تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الٕاسلامي من بين 
  .)بالملحق الٕاحصائي ٥-انظر الجدول أ ( أو الغاز الطبيعي/وتصدير النفط و

  
ة وبوضع هذه الصورة في الٕاعتبار، فٕانَّ الفجوة بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الغنية والفقيرة فجوة في غاي

بلد من بلدان منظمة المؤتمر  ٢٥ُيصنَّف ) World Bank 2009a(وبالنظر إلى آخر تصنيف أعده البنك الدولي . الوضوح
منها من ذوات الدخل  ١٨(أخرى من بين البلدان متوسطة الدخل  ٢٥الٕاسلامي ضمن البلدان منخفضة الدخل و

بلدان فقط من البلدان  ٧وفي المقابل صنفت  ).منها من ذوات الدخل المتوسط المرتفع ٧المتوسط المنخفض و
بالملحق  ٤-انظر الجدول أ (الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ضمن البلدان ذات الدخل العالي 

بلدان فقط من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من بين البلدان ذات الدخل العالي  ٧تصنف  ةوبالمقارن.٣)الٕاحصائي
وتجارة ) الدخل(ولهذا السبب، يتركز القدر الأكبر من إجمالي الٕانتاج ). الٕاحصائي بالملحق ٤-انظر الجدول أ (

٪ من ٧١بلدان فقط تستحوذ على  ١٠مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عدد قليل منها، حيث أنَّ 
السلعية،  ٪ من إجمالي صادراتها٧٤و ٢٠٠٨في عام  )الناتج المحلي الٕاجمالي(إجمالي دخل بلدان المنظمة 

  .بالسعر الجاري للدولار الأمريكي كلاهما
  

وتصبح الصورة أكثر قتامة عند التطرق إلى وضع الديون الخارجية لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، حيث بلغ 
تصنيف تطيل أخر قائمة لل، الصددففي هذا . م٢٠٠٧بليون دولار أمريكي بنهاية عام  ٨٣٦مجموع ديونها الخارجية 

بلد من البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر  ٢٢في الٕاعتبار،  المديونيةمستوى بوضع  ،البنك الدولي دهاأعالتي 
بالملحق  ١٣-راجع الجدول أ (مثقلة بالديون العالية التي تستحق معها المساعدة للتحرر منها الالٕاسلامي 
  ).الٕاحصائي

  
مؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية لدى مجموعة بلدان منظمة من هذه الخلفية، يدرس باقي القسم الٕاتجاهات ال وانطلاقا

المؤتمر الٕاسلامي بالتفصيل خلال فترة السنوات الخمس الماضية التي تتوفر حولها البيانات ويعقد المقارنة بينها 
  .العالمي ككل والاقتصادومثيلاتها لدى كل من البلدان النامية والمتقدمة 

  
  

                                                 
دولار أو أكثر بالبلدان  ١١,٤٥٦يصل دخل الفرد إلى : ٢٠٠٧يعتمد تصنيف دخل البلدان على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي الٕاجمالي لعام   ٣

 ٩٣٦بالبلدان ذات الدخل المتوسط العالي؛ وبين  ١١,٤٥٥و ٣,٧٠٦دولار بالبلدان ذات الدخل المتوسط؛ وبين  ١١,٤٥٥- ٩٣٦ذات الدخل العالي؛ بين 
  أو أقل بالبلدان ذات الدخل المنخفض ٩٣٥للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض؛ و ٣,٧٠٥و
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  الاقتصادهيكــــل . ٢- ٣
  

ذا القسم الفرعي من التقرير صورة عامة عن هيكل إقتصادات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي يقدم ه
في إجمالي إنتاج ) القطاعات الٕاقتصادية(نشاطاتها الٕاقتصادية الرئيسية ) القيمة المضافة(على أساس تحليل مساهمة 

متوسط حصص أو قيمة القطاعات الٕاقتصادية الأربعة ) ٢-٣(ويبين الشكل ). الناتج المحلي الٕاجمالي(هذه البلدان 
  .ة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميالرئيسية المضافة في إجمالي القيمة المضافة لدى مجموع

  
ترض أْن تلعب دورا رئيسيا في المف من بينما يسود الٕاعتقاد بأنَّ الزراعة هي النشاط الٕاقتصادي الرئيسي وبالتالي

َّ أنَّ هذا الٕاعتقاد لا ينطبق على عدد كبير من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميإقتصادات معظم البل . دان النامية، إلا
ففي المتوسط بلغت حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

 سادتوى الفردي للبلدان وعلى المس .١٩٩١٪ في عام ١٧,٦، منخفضة تدريجيا من ٢٠٠٧في عام  ٪ فقط١١,٥
أفغانستان، جزر القمر، غينيا بيساو، النيجر، سيراليون، الصومال ، هي بلدان ٧في  ٢٠٠٧في عام قطاع الزراعة 

ويتباين إسهام . وتوغو، حيث أنها تشترك جميعا في كونها مصنفة من بين مجموعة البلدان الأقل نموا في العالم
الحصة الأعلى  الصومالالمنظمة، حيث سجلت ب من بلد إلى آخرلي تباينا واضحا الزراعة في الناتج المحلي الٕاجما

  ).بالملحق الٕاحصائي ٥-الجدول أ  انظر(٪ فقط ٠,١أدنى حصة بنسبة  قطر٪ وسجلت دولة ٦٠,١بنسبة 
 

وبمساهمته الكبرى في الناتج 
، )٪٤٤(المحلي الٕاجمالي 

يواصل قطاع الخدمات لعب 
دور رئيسي مشكلا المصدر 
الأكثر أهمية للدخل في العديد 
من بلدان منظمة المؤتمر 

وعلى المستوى . الٕاسلامي
، ٢٠٠٧الفردي للبلدان في عام 

يشكل قطاع الخدمات أعلى 
صة بالناتج المحلي الٕاجمالي ح

بلد عضو بالمنظمة  ٣٣في 
وتتراوح . تتوفر حولها البيانات

حصة قطاع الخدمات في 
  ).بالملحق الٕاحصائي ٥-الجدول أ انظر (٪ في جيبوتي ٧٩,٣٪ في ازربيجان إلى ٢١,٥الناتج المحلي الٕاجمالي من 

  
مة قطاع الصناعة في اقتصادات بلدان منظمة من ناحية أخرى، لوحظ في السنوات الأخيرة، أنَّ متوسط مساه

وشكلت الصناعة، متضمنة الصناعات التحويلية، النشاط . المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة بدا يبز قطاع الخدمات
٪ في الناتج ٤٤,٥الٕاقتصادي الرئيسي في مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، حيث بلغ متوسط حصتها 

وعلى المستوى الفردي للبلدان، تسيطر حصة الصناعة في إجمالي الناتج . ٢٠٠٧المحلي الٕاجمالي في عام 
وهذا يعود في الأساس إلى أنَّ جميع هذه . بلد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ١٧المحلي على الٕاقتصاد في 

وتختلف مساهمة .البلدان بلدان مصرة للوقود، حيث يصنف إنتاج النفط والغاز الطبيعي من بين النشاطات الصناعية
بالملحق  ٥- انظر الجدول أ (٪في ليبيا ٧٤,٣٪ في الصومال إلى ٧,٤الصناعة بين بلدان منظمة المؤتمر من 

  )الٕاحصائي

)كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(القيمة المضافة حسب النشاط الٕاقتصادي  ٢-٣الشكل 
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ومع ذلك، فان حصة الصناعة في الناتج المحلي الٕاجمالي للاقتصاد لا يعكس، في حد ذاتها، مستوى التصنيع في 
أيضا من أجل تقديم صورة موضع النظر طاع الصناعات التحويلية أداء قيوضع ولذلك، يجب أن  .ذلك الاقتصاد
عموما وعلى الرغم من أن الأرقام حول حصة قطاع  .في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي للتصنيعأكثر وضوحا 

 الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الٕاجمالي تشير إلى ضعف أداء هذا القطاع في معظم اقتصادات منظمة المؤتمر
الٕاسلامي، إلا أنها تكتسب أهمية في عدد قليل من البلدان الأعضاء، مثل تركمنستان، واندونيسيا، وماليزيا، 

  .٪ من ناتجها المحلي الٕاجمالي٣٥-٢٠وطاجيكستان، وأوزبكستان، و تركيا، والتي تشكل 
  

مر الٕاسلامي من حيث الشرح السابق حول الهيكل العام لاقتصادات البلدان الأعضاء في منظمة المؤت كسويع
وتمثل . التصديرية ائداتهافكرًة واضحة أيضا عن هيكلها من حيث ع) ناتجها المحلي الٕاجمالي(تركيب إنتاجها 

الزراعُة وإنتاج النفط عموما النشاطين الاقتصاديين الأساسيين اللذين يسهمان بأعلى حصتين في إنتاج أكثر من 
صنيف أصدره صندوق النقد الدولي لكافة الاقتصادات بحسب مصدر وبالنظر إلى آخر ت. نصف بلدان المنظمة

بلد عضو ضمن البلدان المصدرة للسلع الأولية غير النفطية  ١٠، ُيَصنَُّف )IMF 2009b(عوائدها التصديرية الرئيسي 
  ).حصائيبالملحق الإ  ٥-الجدول أ انظر (بلدا عضوا آخر ضمن مجموعة البلدان المصدرة للنفط  ١٧وكما ُيَصنَُّف 

  
 النمو والٕانتاج. ٣- ٣
 

موضحا بالدولار الأمريكي بسعره  –إرتفع إجمالي الناتج المحلي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ككل 
ترليون في عام  ٣,٧٧ومقارنة بالمستوى الذي وصل إليه عند . ٢٠٠٨-٢٠٠٤بشكل ملحوظ في الفترة  –الجاري 
القسم ( ٢٠٠٤ترليون في عام  ٢,٢٧، مضاعفا للمستوى الذي بلغه بـ ٢٠٠٨ترليون في عام  ٤,٥٩فقد بلغ  ٢٠٠٧

ويلاحظ بالنظر إلى هذه الأرقام أنَّ بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي زادت من حصتها في ). ٣-٣الأعلى من الشكل 
إجمالي  ٪ من٧,٥وقد إستطاعت هذه الدول رفع حصتها بنسبة  .إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال هذه الفترة

وبالرغم من ذلك، ومع الوضع . ٢٠٠٤٪ التي حققتها في عام ٥,٤من نسبة  ٢٠٠٨الناتج المحلي العالمي في عام 
في الٕاعتبار أنَّ بعض الدول الغير أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي قد حققت على المستوى الفردي حصصا 

٪ على ٨,١٪ و٢٣,٤لمتحدة الأمريكية واليابان بنسبتي عالية في إجمالي الناتج المحلي العالمي، مثل الولايات ا
٪ على ٦٪ و٧,٢التوالي، كما أنَّ بعض الدول الأخرى سجلت تقريبا ذات المستوى، مثل الصين وألمانيا بنسبتي 

٪ التي سجلتها الدول السبعة والخمسين الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي مجتمعة ٧,٥التوالي، يبدو أنَّ نسبة 
وعلاوة على ذلك، ومقارنة بالبلدان النامية، فقد . زال غير كافية وتعكس وتشير إلى الأداء الضعيف للمجموعةلا ت

٪ في ٢٤,٥، غير أنَّ هذه الحصة إنخفضت إلى ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤٪ للسنوات ٢٥,٢سجلت حصة ثابتة بنسبة 
  .العامين اللاحقين

  

لمجموعة دول منظمة المؤتمر  الٕاجماليوظة في الناتج المحلي بالنظر إلى التوسع السريع في السكان، والزيادة الملح
الٕاسلامي، من حيث القيمة الاسمية، يبعث القلق تجاه مستوى المعيشة في هذه البلدان بالمقارنة مع البلدان 

لمي يتزايد إجمالي سكان بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تزايدا ملحوظا وينمو بأسرع من متوسط النمو العا. الأخرى
٪ ٧,٤، أعلى بنسبة ٢٠٠٨بليون في  ١,٤٨وبلغ سكان بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي . ونمو سكان البلدان النامية

وبذا إرتفعت حصة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي سكان العالم من . عن فقط السنوات الأربعة الماضية
ذي ارتفعت فيه حصتها في إجمالي سكان البلدان ، في الوقت ال٢٠٠٨٪ في عام ٢٢,٣إلى  ٢٠٠٤٪ في ٢١,٨

، )٣-٣(وكما هو مبين في الشكل ). ٣-٣القسم الأوسط من الشكل (٪ في هذه الفترة ٢٦,٣٪ إلى ٢٥,٧النامية من 
يلاحظ أنَّ الاتجاه في مساهمات مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي في الناتج المحلي الٕاجمالي العالمي كان أقل 

يفة بالمقارنة مع حصة هذه المجموعة من مجموع السكان في العالم، وذلك عند المقارنة بٕاتجاه أو بزيادة طف
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حصص مجموعة البلدان النامية 
وبالتالي، فٕان هذا يعني . خاصة

أن متوسط نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الٕاجمالي 
لمجموعة دول منظمة المؤتمر 
الٕاسلامي قد بدأ في الٕابتعاد عن 

المي ومتوسط المتوسط الع
القسم الأسفل (البلدان النامية 

  ).٣-٣من الشك 
 

زاد متوسط الناتج المحلي 
الٕاجمالي للفرد لدى بلدان 
منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

بالسعر الجاري  –كمجموعة 
بٕاستمرار  –ولار الأمريكي للد

خلال الفترة قيد الدراسة ليصل 
 ٢٠٠٨دولار في عام  ٣٠٩٥إلى 

دولار التي  ١٦٤٤مقارنة بمبلغ 
. ٢٠٠٤كان قد بلغها في عام 

ومع ذلك، فٕان مستويات متوسط 
نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الٕاجمالي لدول منظمة المؤتمر 
الٕاسلامي لا تزال أقل قليلا من 

البلدان النامية خلال تلك في 
الفترة نفسها، وأقل بكثير من 

وعلاوة على . المتوسط العالمي
ذلك، فٕان الفجوة بين منظمة 
المؤتمر الٕاسلامي والبلدان النامية 
والعالم آخذة في الاتساع فيما 
يختص بمتوسط نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الٕاجمالي خلال 
الفترة المذكورة، حيث بلغ 

المؤتمر الٕاسلامي  متوسط منظمة
دولارا ليكون أقل من  ٣٦

 ٢٢٧بلغت الفجوة  ٢٠٠٨وفي عام . ٢٠٠٤أقل من المتوسط في العالمي في  ٤٩٤٢متوسط البلدان النامية و دولار 
  ).٣-٣القسم الأسفل من الشكل (دولار على التوالي  ٦٠٥٢دولار و

  

لمحلي الٕاجمالي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى انَّ إجمالي الناتج ا ٢٠٠٩وتشير التوقعات الخاصة بعام 
وتبعا لذلك، فمن . ترليون نتيجة للآثار السلبية التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية الراهنة ٣,٩٨سينخفض إلى 

٣-٣الشكل السكان وإجمالي الناتج المحلي
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 ٧,٥٪ من مستوى قمتها التي بلغتها بنسبة ٧,٢المتوقع أْن تنخفض حصتها في إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 
٪ مقارنة ٢٣,٤وكما يتوقع أن تهبط حصتها من إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي للبلدان النامية إلى . ٢٠٠٧في عام 

وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى أنه من المتوقع ان تزيد عدد سكانها الى . ٢٠٠٧٪ التي بلغتها في ٢٤,٤بمستوى 
صيب الفرد من إجمالي ناتجها المحلي إنخفاضا حادا ، فيقدر أْن ينخفض ن٢٠٠٩بليون نسمة في عام  ١,٥متجاوزا 

دولار نتيجة للتقلص الحاد في  ٥٥٣٨ويقدر أن تنكمش الفجوة بينها والمتوسط العالمي إلى . دولار ٢٦٣١إلى 
ومع ذلك، فٕانه ومن المتوقع أن تزداد الفجوة بينها والبلدان النامية . الناتج المحلي الٕاجمالي لدى البلدان المتقدمة

  ).٣-٣الشكل (دولار  ٣٣٥أكثر مما هي عليه لتصل إلى ب

  
 ٤-٣الشكل ٢٠٠٨بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من ناحية إجمالي الناتج المحلي، ائلالبلدان العشرة الأو
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 بالملحق الٕاحصائي ٣- الجدول أ :المصدر

 لدى منظمة المؤتمر الٕاسلاميلي الٕاجمالي حبين القوسين يمثل النسبة المئوية في إجمالي الناتج الم الرقم* 

 
ينتجه ) الناتج المحلي الٕاجمالي(ويلاحظ أيضا أنَّ الكم الأكبر من إجمالي إنتاج دول منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

٪ من ٥٧) ٤-٣الشكل (وتشكل البلدان العشرة الأوائل المنتجة بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي . عددا قليلا من البلدان
. ٢٠٠٨٪ من إجمالي إنتاج منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عام ٧١يد أنها قامت بٕانتاج إجمالي سكان المنظمة ب

ويبدو، عند وضع هذه الحقيقة في الٕاعتبار، أنَّ الأداء العام لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة يتأثر تأثرا 
وانعكس . عالي/ذات دخل متوسطبالغا بتطورات البلدان العشرة هذه، والتي هي إما بلدان مصدرة للنفط وبلدان 

بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الغنية والفقيرة، حيث كان نصيب الفرد من  الشاسعةهذا الوضع في الفجوة 
انظر ( ٢٠٠٨مرة عما كان لدى الفرد في البلدان الفقيرة في  ٣٥٣إجمالي الناتج المحلي بالدول الغنية منها أكثر بـ 

تعكس هذه الأرقام مستوى عالي لتباين الدخل والفجوة الواسعة بين البلدان ). حصائيبالملحق الإ  ٤- الجدول أ 
الغنية والفقيرة بداخل منظمة المؤتمر الٕاسلامي، الشيء الذي يشكل واحدا من العوامل الرئيسية التي تعيق التعاون 

  .ة المؤتمر الٕاسلاميالٕاقتصادي بداخل منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة التجارة والٕاستثمار لدى منظم
  

٪ في إجمالي ناتجها المحلي ٦,٧وكمجموعة سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي معدل نمو بلغ في متوسطه 
-٢٠٠٥هذا المعدل بعض الشيء خلال فترة السنوات الثلاثة التالية من  انخفضولكن، . ٢٠٠٤الحقيقي في عام 

لي الناتج المحلي الحقيقي لهذه البلدان إلى أكثر من متوسط معدل نمو إجما وانخفض. ٪٦,٢بمتوسط  ٢٠٠٧
تأثيرات التباطؤ الذي شهده نشاط الٕاقتصاد العالمي الذي تسببت فيه  لبواكير، نتيجة ٢٠٠٨٪ في ٥,١ذلك إلى 

وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أْن يبطؤ معدل هذا النمو إلى . الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من العام
  ).٥-٣الشكل (كما هو الحال لدى البلدان النامية ككل  ٢٠٠٩٪ في عام ١,٥
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 ٥-٣الشكل )التغير السنوي في النسبة المئوية، بالأسعار الثابتة(نمو إجمالي الناتج المحلي
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والهندالصينعداالناميةالبلدان المتقدمةالبلدان

توقعات*بالملحق الٕاحصائي     ٦- الجدول أ :المصدر

  
لي الحقيقي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كان أعلى، أنَّ متوسط معدل نمو الناتج المح) ٥-٣(يبين الشكل 

خلال الفترة قيد الدراسة، من المتوسط العالمي ومتوسط البلدان المتقدمة، ولكنه كان أدنى شيئا ما من متوسط 
ن الآسيوية البلدا بأداءالبلدان النامية، غير أنّه يجب ملاحظة أنَّ أداء البلدان النامية كمجموعة يتأثر إلى حد بعيد 

ويلاحظ بمعطى البيانات، أنَّ بلدان منظمة المؤتمر . الرائدة ذات أداء النمو القوي، خاصة أداء الصين والهند
هذه البلدان من  استثناءعند  ٢٠٠٨-٢٠٠٤الٕاسلامي كانت في مواكبة جيدة مع البلدان النامية الأخرى خلال الفترة 

إلى مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ستؤدي أداًء فضل من  ٢٠٠٩وتشير توقعات . مجموعة البلدان النامية
  ).٥- ٣الشكل (البلدان النامية 

  
وعلى المستوى الفردي لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كانت دولة قطر الأولى من بين بلدان منظمة المؤتمر 

وعلاوة على دولة . ٢٠٠٨٪ في ١٦,٤الٕاسلامي والٕاقتصادات العالمية الصاعدة، محرزة معدل نمو حقيقي بلغ 
كل من ازربيجان، تركمنستان،  ٢٠٠٨قطر، تضم قائمة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي العشرة الأولى النامية في 

ومع دولة الٕامارات العربية ). ٦-٣الشكل (العراق، اوغندا، النيجر، اوزبكستان، لبنان، طاجكستان وغرقيزيا 
ٔ المؤتمر الٕاسلامي الٕاحدى عشر هذه من بين الٕاقتصادات الخمسة والعشرين الالمتحدة، كانت بلدان منظمة  سرع ا

  ٢٠٠٨.٤نموا في العالم في 
  

من ناحية أخرى، يلاحظ أن بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كمجموعة، كانت قادرة على الحفاظ على 
متوسط معدلات النمو السكاني لديها  متوسطات عالية لنصيب الفرد من الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي بأكثر من

ولدرجة ما يعتبر هذا مؤشرا للتحسن في مستوي المعيشة في مجتمع منظمة المؤتمر . ٢٠٠٨-٢٠٠٤في الفترة 
٪ في الفترة قيد الدراسة، تم تسجيل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي ٣,٩وبمتوسط بلغ . الٕاسلامي

  ).٧-٣الشكل ( ٢٠٠٨٪ في ٣٪، ومع ذلك تباطأ إلى ٤,٦سلامي عند نسبة الحقيقي لبلدان منظمة المؤتمر الإ 
  
 

                                                 
  صندوق النقد الدولي، الصادر من ٢٠٠٩المي أبريل توقعات الاقتصاد العالمستقاة قاعدة بيانات بيانات التستند الحسابات ٕالى   ٤
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وبالرغم من بلدان منظمة 
المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة 

جيدة في حافظت على وتيرة 
مقابل المتوسط العالمي، بل 

 أفضلوحتى أنها أدت أداء 
عن البلدان المتقدمة في الفترة 
َّ أنَّ أدائها في  قيد النظر، إلا
مجال إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي للفرد ظل ضعيفا 
بأكثر مما هو لدى البلدان 

تشير التوقعات . النامية ككل
إلى  ٢٠٠٩الخاصة بعام 

متوسط إنخفاض حاد في 
معدلات نمو الناتج المحلي 

وحسب هذه التوقعات من المتوقع أْن يتقلص متوسط . الحقيقي للفرد لكل المجموعات نتيجة للأزمة المالية الراهنة
وتشير التوقعات إلى . ٪٠,٤الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي للفرد لدى مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي بنسبة 

  ).٧-٣الشكل (عالم والبلدان المتقدمة تقلص أكثر عمقا في ال
  

 ٧-٣الشكل )التغير السنوي في النسبة المئوية، بالأسعار الثابتة(نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد
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توقعات*بالملحق الٕاحصائي     ٧- الجدول أ :المصدر

 

  التضخم. ٤- ٣
  

الٕاقتصاد الشامل  استقرارأشياء أخرى، مؤشرا على ُيْعتَبر انخفاض معدل التضخم في النظرية الاقتصادية، من بين 
خاصا لهذه النظرية  اهتماماوفي هذا الصدد، وتولي حكومات البلدان الصناعية والكثير من البلدان النامية . وتوازنه

وتقوم بتطبيق مختلف السياسات المالية والنقدية في العقدين الماضيين من أجل السيطرة على معدلات التضخم 
 عندتمت المحافظة على معدلات التضخم ونتيجة لهذه الجهود . افظة على استقرار الأسعار في إقتصاداتهاوالمح

٢٠٠٨بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من ناحية النمو الحقيقي، ائلالبلدان العشرة الأو ٦-٣الشكل 
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نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

بالملحق الٕاحصائي ٦- الجدول أ :المصدر
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وكما نجحت البلدان النامية هي الأخرى في كبح . ٪ في البلدان المتقدمة منذ أوائل التسعينات٥مستوى أقل من 
٪، وهكذا تم ١٠٠فاق نسبة  ستوىم٪ بعد أن كان عند ٢٠متوسط معدل التضخم لديها إلى أسفل من حوالي 

  .التسعينات من القرن الماضي وسطتخفيض متوسط معدل التضخم إلى خانة رقمية واحدة في 
 

في حين أن البلدان النامية، كمجموعة، قد نجحت في خفض متوسط معدل تضخمها إلى خانة رقمية واحدة في 
لأول مرة  ٢٠٠٣التضخم بخانة رقمية واحدة في ، سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي مستوى من ٢٠٠٠عام 

ويعود هذا أساسا إلى السياسات والٕاصلاحات المالية الراشدة المعمول بها من قبل . خلال فترة عقد من الزمان
وتجيء دول منظمة المؤتمر الٕاسلامي الواقعة في وسط آسيا . العديد من بلدان المنظمة في تسعينات القرن الماضي

  .ة نموذجية في هذا الخصوصوتركيا كأمثل
 

  
غير المسبوق في ، ارتفع التضخم بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم بسبب الارتفاع ٢٠٠٨-٢٠٠٧في الفترة 

، ٢٠٠٤كان التضخم في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في اتجاه صاعد بالفعل بعد عام . أسعار الغذاء والطاقة
، بلغ متوسط ٢٠٠٨ولكن، مع قفزة في عام  .وهو العام الذي سجل فيه أدنى معدل للتضخم في العقود الأخيرة

-٣القسم أ من الشكل (٪ ١٢رة أخرى خانتين رقميتين بنسبة معدل التضخم في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي م
٨(  
  

٪ بأعلى من مستواها في ٥٠من  أكثر ٢٠٠٨كان مستوى الأسعار العامة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في 
وتشير هذه الأرقام إلى أنَّ متوسط معدل التضخم في بلدان منظمة المؤتمر ). ٨-٣القسم ب من الشكل ( ٢٠٠٣
فالبرغم من أّن . امي ظل أعلى مما هو لدى البلدان النامية والمتوسط العالمي أيضا خلال الفترة قيد الدراسةالٕاسل

تشير معدل منخفض للتضخم بالبلدان النامية متضمنة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي،  ٢٠٠٩توقعات 
ضخم عاليا لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي عند حوالي إلا أنَّه لا تزال التوقعات سارية ببقاء متوسط معدل الت

٩,٢٪.  
  

)أسعار المستهلك(متوسط التضخم السنوي ٨-٣الشكل 

التغير السنوي في النسبة المئوية -أ  ١٠٠=٢٠٠٣. ب   
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  التجارة الخارجية وميزان المدفوعات. ٥- ٣
  
  صادرات وواردات السلع. ١- ٥- ٣
  

، مقارنة ٢٠٠٨ترليون في عام  ٣٢,٨بمبلغ  –) سيف(والواردات ) فوب(الصادرات  –قدرت تجارة السلع العالمية 
زاد إجمالي تجارة السلع لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي في . رليون دولار أمريكيت ١٨,٧الذي بلغ  ٢٠٠٤بمستوى 

٪ إلى ٨ترليون دولار، موازيا لزيادة في حصتها في التجارة العالمية من  ٣,٣ترليون إلى  ١,٥السنوات الخمس من 
 ).بالملحق الٕاحصائي ١٠-وأ  ٩-الجدولان أ (٪ ١٠,٢

  
صادرات السلع التجارية  ٩-٣الشكل
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)بليون دوالر(منظمة المؤتمر اإلسالمي  )٪(الحصة من العالم  )٪(الحصة من البلدان النامية 

بالملحق الٕاحصائي ٩- الجدول أ : المصدر

 
أنَّ إجمالي صادرات السلع لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ارتفعت ارتفاعا ملحوظا لتبلغ ) ٩-٣(يبين الشكل 

وفي هذه الفترة . ٢٠٠٤بليون في  ٨٠٣، أي أكثر مرتين عن مستواها الذي بلغته بـ ٢٠٠٨بليون دولار في  ١٧٩١
٪ في سوق الصادرات العالمية بمتوسط بلغ ١١,٢٪ إلى ٨,٨ن منظمة المؤتمر الٕاسلامي من زادت حصة بلدا

فالبرغم من أنَّ حصتها في إجمالي صادرات البلدان النامية كانت في إنخفاض مستمر في السنوات الأولى . ٪٩,٨
٪ في الفترة ٢٨,٩، بمتوسط بلغ ٢٠٠٨٪ في ٢٩,٢، فقد ارتفعت هذه الحصة إلى ٢٠٠٧من هذه الفترة، خاصة 

  .قيد الدراسة
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 ١٠-٣الشكل )التغير السنوي في النسبة المئوية، بالأسعار الجارية(صادرات السلع التجارية
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بالملحق الٕاحصائي ٩- الجدول أ :المصدر

  
ان ، كان نمو صادرات مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي أقل من نمو البلد)١٠-٣(كما هو مبين في الشكل 

وخلافا لذلك، كان أداء صادرات بلدان منظمة . ٢٠٠٨، ولكن أصبح عاليا في ٢٠٠٧-٢٠٠٥النامية خلال الفترة 
، الشيء الذي يوضح ٢٠٠٧المؤتمر الٕاسلامي متحسنا دائما عن المتوسط العالمي خلال نفس الفترة، عدا في 

  .الطفيف في حصتها بسوق الصادرات العالمي في ذلك العام الانخفاض
  

 ١١-٣الشكل ٢٠٠٨المصدرة بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي، ائلالبلدان العشرة الأو
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دوالربليون،الصادرات

 بالملحق الٕاحصائي ٩- الجدول أ :المصدر

 إلى النسبة المئوية للبلد في إجمالي صادرات منظمة المؤتمر الٕاسلامي’الرقم بين القوسين يشير * 

  
في مجمله، فقد لوحظ، كما  الارتفاعٕاسلامي بدأ مؤخرا في وبالرغم من أنَّ حجم صادرات بلدان منظمة المؤتمر ال

عدد محدود من  بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي فيصادرات  لمعظمالتركز العالي  يةاستمرارالحال في الٕانتاج، 

البلدان العشرة الأولى المصدرة من بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وتقريبا هي ذات  واستحوذت. بلدانال
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٪ من إجمالي الصادرات السلعية لبلدان منظمة المؤتمر ٧٣,٩لدان العشرة الأولى في مجال الٕانتاج، على الب

  ).١١-٣الشكل (م ٢٠٠٨الٕاسلامي في عام 

  
واردات السلع التجارية  ١٢-٣الشكل
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)بليون دوالر(منظمة المؤتمر اإلسالمي  )٪(الحصة من العالم  )٪(الحصة من البلدان النامية 

بالملحق الٕاحصائي ١٠- الجدول أ : المصدر

  
ات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، حيث ارتفعت واردات وعلى ذات المنوال، لوحظ أيضا على صعيد الأداء بوارد

عند م ٢٠٠٨بليون دولار أمريكي في عام  ١٥٤٩خلال الفترة قيد التقرير لأكثر من مثلي ما كانت عليه لتصل إلى 
وارتفعت حصة منظمة المؤتمر الٕاسلامي ). ١٢-٣الشكل ( ٢٠٠٤بليون في عام  ٦٩٥مقارنتها بالرقم الذي بلغته بـ 

، في الوقت الذي انخفضت ٢٠٠٨٪ في ٩,٣واردات السلع العالمية بنقطتين مئويتين في هذه الفترة لتصل إلى في 
٪ التي كانت قد ٢٦,٧مقارنة بنسبة  ٢٠٠٧٪ في عام ٢٥,٨فيه حصتها في واردات البلدان النامية لتصل إلى 

مما و. ٢٠٠٨٪ في ٢٦,٣ل إلى لتص أخرىومع ذلك، زادت هذه النسبة زيادة طفيفة مرة . ٢٠٠٤سجلتها في 
هو أنَّ حصص بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في واردات كل من العالم ومجموعة البلدان النامية  يجدر ملاحظته،

  .كانت أقل من حصصها التي سجلتها في مجال الصادرات
  

عندما فاق هذا م ٢٠٠٤سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة أعلى معدل نمو لوارداتها في عام 
وبعد معدل النمو السنوي الذي حققته ). ١٣-٣الشكل (المعدل كل المعدلات التي حققتها المجموعات الأخرى 

في العامين ، سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي معدلات منخفضة ٢٠٠٤٪ بوارداتها في عام ٣٨,١بنسبة 
دل اتجاها متزايدا في العامين التاليين ليصل إلى ومع ذلك، سلكت هذا المع .٢٠٠٦٪ في ١٧,٢التاليين بمعدل 

وعلى وجه العموم، كان متوسط معدل نمو الواردات السلعية لدى بلدان منظمة المؤتمر . ٢٠٠٨٪ في ٢٨,٦
 .الٕاسلامي أعلى من متوسطات العالم والبلدان النامية والمتقدمة خلال الفترة قيد النظر

  



26 
 

 
)سنوي في النسبة المئوية، بالأسعار الجاريةالتغير ال(واردات السلع التجارية  ١٣-٣الشكل
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بالملحق الٕاحصائي ١٠- الجدول أ :المصدر

  
. وكما كان الموقف في الصادرات، تركزت واردات السلع لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في بلدان قليلة

تعتلي وحسب ذلك، . ٢٠٠٨لمستوردة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي العشرة الأوائل ا) ١٤- ٣(يعرض الشكل 
٪ من إجمالي ١٣بليون دولار، ما يعادل  ٢٠٢تركيا قائمة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي المستوردة بواردات بلغت 

وتشكل واردات كل من دولة الأمارات العربية، ماليزيا، اندونيسيا، المملكة العربية السعودية . واردات بلدان المنظمة
٪ بعد إضافة واردات كل ٧٠,٦وارتفعت هذه النسبة إلى . ٪ من إجمالي واردات المنظمة٥٢,٦تركيا إلى جانب 

  .، مصر، نيجيريا، باكستان والجزائر، وهي البلدان المكملة لبلدان المنظمة العشرة الأوائلإيرانمن 
  

 ١٤-٣الشكل ٢٠٠٨المستوردة في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، ائلالبلدان العشرة الأو
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دوالربليون،الواردات

 بالملحق الٕاحصائي ١٠- الجدول أ :المصدر

 إلى النسبة المئوية للبلد في إجمالي واردات منظمة المؤتمر الٕاسلامي’الرقم بين القوسين يشير * 
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  لسلع لدى منظمة المؤتمر الٕاسلاميالبينية لتجارة ال. ٢- ٥- ٣
  

 ٥٣٨وبلغ هذا الحجم . الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ فيزاد حجم التجارة بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
. ٢٠٠٤٪ التي بلغها في ١٤,٦بليون أو  ٢١٨، مقارنة بمبلغ ٢٠٠٨٪ من مجمل تجارتها في ١٦,١بليون دولار أو 

بليون دولار، منعكسة  ٢٥٨بليون إلى  ١٠٧وفي هذه الفترة ارتفعت صادرات منظمة المؤتمر الٕاسلامي البينية من 
٪ في ١٤,٤إلى  ٢٠٠٤٪ في ١٣,٣إجمالي صادرات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من  في شكل حصة متزايدة في

 ٢٠٠٨بليون دولار في  ٢٨٠وشبيها لذلك، قيمت الواردات البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي عند . ٢٠٠٨
٪ ١٨,١٪ إلى ١٦، معادلة بذلك إلى زيادة حصتها في إجمالي وارداتها من ٢٠٠٤بليون دولار في  ١١١مقارنة بـ 

  ).١٥-٣الشكل (
  

تجارة السلع البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ١٥-٣الشكل
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الواردات البينية لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي آنسبة من إجمالي وارداتها
التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي آنسبة من إجمالي تجارتها

قاعدة بيانات مركز أنقرة، البيزند:المصدر

  
وفي هذا الصدد، . دول فقط ١٠٪ من الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي قامت بها ٧٥ولوحظ أنَّ 

٪ من إجمالي الصادرات البينية لدى منظمة ١٦,٦بليون دولار، أي  ٤٣عودية القمة بـ اعتلت المملكة العربية الس
، إيرانماليزيا، اندونيسيا، . بليون دولار لكل ٣٠المؤتمر الٕاسلامي، تلتها تركيا ودولة الٕامارات العربية المتحدة بـ 

ئل ذات الحجم الأعلى في الصادرات هي أيضا من بين البلدان العشرة الأوا وباكستانسوريا، دولة الكويت، مصر 
وكما لوحظ أيضا في ثمانية من بين هذه الدول العشرة أنَّ الصادرات البينية . البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  ).١٦-٣القسم أ بالشكل (٪ من إجمالي صادراتها ٣٠لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي بها بلغت أقل من 
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وعلى النقيض من ذلك، لوحظ أّن بعض بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ذات الحجم الضئيل في الصادرات البينية 

. منظمة المؤتمر الٕاسلامي سجلت حصصا عالية في الصادرات البينية لدى المنظمة في إجمالي صادراتهالدى 
٪ من صادرات الصومال إلى بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في ٩٥وعلى سبيل المثال ارسلت حوالي 

٪ من ٧٠امي في جيبوتي ولبنان ، في الوقت الذي بلغت فيه الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسل٢٠٠٨
بليون دولار في الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر  ١٢أما سوريا، بصادرات بلغت و. إجمالي صادراتهما
٪ من إجمالي صادراتها، كانت البلد الوحيد الذي دخل في قائمة البلدان العشرة الأوائل ٦٨,٤الٕاسلامي ما يعادل 

غرقيزيا، طاجكستان،  ،، السنغالالأردن. لبينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلاميمن ناحيتي حجم وحصة الصادرات ا
صصا عالية في الصادرات البينية لدى حمن بين البلدان العشرة الأوائل التي سجلت  أيضاهي  وأوزبكستان ،توغو

  ).١٦- ٣القسم ب بالشكل (ٕاجمالي صادراتها بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي 
  
  ي، الحساب الجاري وموقف الٕاحتياطيالميزان التجار. ٣- ٥- ٣
  

، سجلت بلدان منظمة المؤتمر )٢٠٠٨-٢٠٠٤(نظرا للتطورات في صادراتها ووارداتها خلال الفترة قيد النظر 
تم تسجيل أعلى ). ١٧-٣الشكل (الٕاسلامي مجتمعة فائضا في الميزان التجاري في كل سنوات الفترة المذكورة 

بينما تم تسجيل النسبة  ،٢٠٠٨في عام ) بليون دولار ٢٤٢(لمؤتمر الٕاسلامي فائض تجاري لدى مجموعة منظمة ا
في المقابل، فٕان مجموعة البلدان المتقدمة شهدت عجزا تجاريا متزايدا و .٢٠٠٤في عام ) بليون دولار ١٠٨(الأدنى 

و  ٢٠٠٤مستمر بين عامي وأما فوائض الميزان التجاري لدى البلدان النامية التي كانت في تزايد . خلال نفس الفترة
وبالتالي، فمع الفائض المتزايد لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي،  .سجلت انخفضا في العامين الماضيين ٢٠٠٦

  .٢٠٠٨والمنخفض لدى البلدان النامية، أصبحت فوائض المجموعتين مائلة إلى أن تكون متساوية تقريبا في عام 
  

من ناحية الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلاميائلالبلدان العشرة الأو ١٦-٣الشكل

بالحصة في إجمالي الصادرات. ب  بالحجم. أ
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)مريكيبليون دولار أ(الميزان التجاري  ١٧-٣الشكل
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بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي العالم البلدان المتقدمة البلدان النامية

بالملحق الٕاحصائي ١٠و ٩- أ  انالجدول:المصدر

  
-٣الشكل (مماثلة لوحظت أيضا في ميزان الحساب الجاري الجمع لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  اتجاهات
منظمة المؤتمر الٕاسلامي على فائض  بلدانمجموعة وكما هو الوضع لدى البلدان النامية، فقد حافظت ). ١٨

في المقابل، واصلت مجموعة البلدان المتقدمة النمو  و.الفترة قيد النظروات الحساب الجاري في كل سنمتزايد في 
سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي فائضا بلغ  ٢٠٠٨ففي عام . في مواجهة عجز كبير في حسابها الجاري

ولكن، ونتيجة للأزمة العالمية . ٢٠٠٤في بليون، وهذا يعادل تقريبا أربعة أضعاف المستوى الذي تحقق  ٤٠٧
إلى أنَّ بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي سوف تسجل، ولأول مرة، عجزا في حسابها  ٢٠٠٩الراهنة تشير توقعات 
بليون دولار، في الوقت الذي يتوقع أْن ينكمش فيه الفائض الكبير الذي حققته مجموعة  ٣٦الجاري يقدر بحوالي 

  .بليون دولار ٢٦٠على  ٢٠٠٨بليون دولار في  ٧٠٠كثر من البلدان النامية بأ 
  

)بليون دولار أمريكي(ميزان الحساب الجاري  ١٨-٣الشكل
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، سجلت منها ٢٠٠٨ترليون دولار في  ٦,٨ –الذهب  باستثناء –بلغ احتياطي النقد العالمي ومن ناحية أخرى، 
وتجدر الٕاشارة هنا ). ١٩-٣الشكل (ترليون دولار  ٤,٣ترليون دولار في جمعت البلدان النامية  ٢,٥البلدان المتقدمة 

، لكن ومنذ ٢٠٠٤إلى أن احتياطيات البلدان المتقدمة النمو كانت أعلى من تلك التي لدى البلدان النامية حتى عام 
 إجماليثلثي  امتلاك، ٢٠٠٨من  اعتبارابدأت البلدان النامية،  المعاكس بسرعة حيث الاتجاهالوضع في  استمرذلك 

بزيادة التدفقات التجارية والفوائض الضخمة لدى جزئيا  الاتجاهرغم أنه من الممكن تفسير هذا  .الٕاحتياطي العالمي
إلا لشرق الأوسط، بعض البلدان النامية، مثل الصين، والبلدان الآسيوية حديثة التصنيع والبلدان المصدرة للنفط في ا

يبدو على الأرجح أنَّ هذا الوضع يعود إلى جهود الٕاصلاحات المالية في بعض البلدان النامية ذات العجز المزمن أنه 
يبدو أن التطبيق الواسع لتحرير حساب رأس المال في البلدان  .اتهايفي حسابها الجاري لتحسين مواقف إحتياط

ضد التقلبات المالية، مثل  التحصينالاحتياطيات من أجل والمزيد من المزيد  حشدالنامية قد أدى إلى الحاجة إلى 
  .وتقليل تعرضها للأزمات المالية العالمية تدفقات رؤوس الأموال اتجاهفي  المفاجئالتغير 

  
 ١٩-٣الشكل )ترليون دولار أمريكي(إجمالي الٕاحتياطي باستثناء الذهب

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2004 2005 2006 2007 2008

بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان المتقدمة البلدان النامية

حصائيبالملحق الٕا ١٢- أ  لالجدو:المصدر

  
قد زاد ) الذهب باستثناء(، فٕانَّ اجمالى احتياطي بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي )١٩-٣(كما هو مبين في الشكل 

تم تسجيل وكما هو في حالة البلدان النامية، . بليون دولار ٨١٠متجاوزا  ٢٠٠٨-٢٠٠٤بأكثر من الضعف في الفترة 
وبلغ متوسط النمو السنوي المركب في . ٢٠٠٧في عام لٕاسلامي بلدان منظمة المؤتمر ا احتياطيأعلى زيادة في 

). ٪٢٥,٤(، ولكنها أقل من متوسط البلدان النامية )٪١٥,٤(٪ بأعلى من المتوسط العالمي ٢٠,٣هذه الفترة 
بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا يزال يتراكم في عدد قليل منها  احتياطيويلاحظ أنَّ الجزء الأكبر من مجموع 

مجموعة منظمة المؤتمر  احتياطي٪ من إجمالي ٧٩,٢بلدان فقط بنسبة  ١٠ث لا يوجد استأثرت منها حي
  .الٕاسلامي

  
منظمة المؤتمر الٕاسلامي  بلدانأن جميع ) بالملحق الٕاحصائي ١٢-أ (وعلاوة على ذلك، تظهر الأرقام في الجدول 

 عبارة مصطلح أنَّ فالبرغم  .٢٠٠٨-٢٠٠٤خلال الفترة  هاإحتياطياتقامت بتعزيز بيانات، ال حولهاتتوافر  والتي، تقريبا

 هناك كان لو حتى ُيعاش قد وضع فهذا تراكمه، أو الٕاحتياطي زيادة إلى تشير الأجنبي النقد اتيإحتياط في "تحسن"

 التمويل قنوات طريق عن العجز ذلك تمويل من المعني البلد يتمكن أن بشرط الجاري الحساب ميزان في عجز

  .لٕاحتياطيه استعماله عن بدلا )الخارجي أو الأجنبي الدين( الخارجي الٕاقتراض مثل يةالخارج
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 النقد احتياطي طريق عن الجاري الحساب ميزان في التدهور تمويل يتم ما عادة أنَّه المعلوم من الصدد،فٕانه هذا وفي

 الخارجي التمويل تدفقات خلال من مية،النا البلدان من العديد حالات في وبالتحديد أيضا، ولكن وخلافها، الأجنبي

 الٕاستثمار تدفقات وصافي الخارجية الديون إجمالي تناول التالي القسم في ويتم .ديون شكل في أساسا المختلفة،

  .النظر قيد الفترة خلال الٕاسلامي المؤتمر منظمة بلدان حالة في العلاقة هذه لدراسة المباشر الأجنبي
  
  المباشر الأجنبي الٕاستثمارو الخارجي الدين .٤- ٥- ٣
  

، عدا ٢٠٠٧ – ٢٠٠٣عكس إجمالي الدين الخارجي لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي اتجاها بالتصاعد خلال الفترة 
الدين الخارجي لبلدان منظمة المؤتمر ، بلغ إجمالي ٢٠٠٧وفي . ٢٠٠٥الطفيف الذي سجله في عام  الانخفاض
ويصبح الوضع أكثر سوءاً عند الوقوف على التصنيف . ٪ عن العام السابق١٢,٦بليون دولار، بزيادة  ٨٣٦الٕاسلامي 

تم تصنيفها كبلدان فقيرة بلد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ٢٢الذي أعده البنك الدولي، حيث أشار إلى أنَّ 
  ).لملحق الٕاحصائيبا ١٣-انظر الجدول أ (بلد من بين البلدان الأقل نمو  ١٨مثقلة بالديون، والتي صنفت منها 

  
، فٕانَّ نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لدى بلدان )٢٠-٣(وعلى الرغم من ذلك، وكما هو مبين في الشكل 

. وحصتها في إجمالي ديون البلدان النامية كانت في تناقص مستمر خلال الفترة قيد النظرمنظمة المؤتمر الٕاسلامي 
ناتج المحلي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كمجموعة، عند نسبة تم تسجيل نسبة الدين على إجمالي ال

وخلال فترة . ٢٠٠٧٪ في ٣٠,٢، بيد أنَّها ولكنها انخفضت باطراد في السنوات التالية لتصل إلى ٢٠٠٣٪ في ٤٧,٣
قصة ، أظهر إجمالي الدين الخارجي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي حصة متنا٢٠٠٧-٢٠٠٥الثلاث سنوات 

الشكل ( ٢٠٠٧٪ في ٢٤,١إلى  ٢٠٠٣٪ في ٢٧,٢فقد انخفضت من  إجمالي الدين الخارجي للبلدان النامية من
٢٠-٣.(  
  

من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وهي  ٣لم يزد معدل الدين إلى الناتج المحلي الٕاجمالي في هذه الفترة إلا في 
وفي المقابل، انخفضت . )نقطة مئوية ٤,٤(ولبنان ) طة مئويةنق ١٢,١(، المالديف )نقطة مئوية ١٧,٩( كازاخستان

اعتبارا من عام . بلدان، سيراليون، غويانا، موريتانيا وغينيا بيساو ٤نقطة مئوية في  ١٣٠إلى  ١٠٠هذه النسبة من 
، الصومال )١٩٤(٪ في هذا الخصوص، وهي غينيا بيساو ١٠٠بلدان بمعدل فاق  ٣، كان لا يزال هناك ٢٠٠٧

وبتعبير مطلق، تتشكل البلدان الخمسة الأولى المدانة من بين بلدان منظمة المؤتمر  ).١١٢(وغامبيا ) ١١٦(
بليون  ١٤٠,٨(، اندونيسيا )٪ من إجمالي ناتجها المحلي٣٨,٧بليون دولار، ما يعادل  ٢٥١,٥(الٕاسلامي من تركيا 
٪ من ٩١,٧بليون دولار، ما يعادل  ٩٦١( كازاخستان، )٪ من إجمالي ناتجها المحلي٣٢,٦دولار، ما يعادل 

وباكستان ) ٪ من إجمالي ناتجها المحلي٢٨,٨بليون دولار، ما يعادل  ٥٣,٧(، ماليزيا )إجمالي ناتجها المحلي
 ).٪ من إجمالي ناتجها المحلي٢٨,٢بليون دولار، ما يعادل  ٤٠,٧(
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 ١-٣النافذة   
 )الذهب الورقي(مخصصات حقوق السحب العامة والخاصة الجديدة : تفعيل الخطة الدولية

 
اش والٕاصلاح لٕاخراج الٕاقتصاد العالمي من الخطة الدولية للٕانع ٢٠٠٩أعد قادة مجموعة العشرين في قمتهم المنعقدة في لندن في الثاني من إبريل 
ترليون دولار أمريكي لدعم إعادة تنشيط  ١,١وكجزء من الخطة البالغة . الركود ومنع أيِّ أزمة مثل الأزمة الراهنة من الحدوث مرة أخرى في المستقبل

بليون دولار  ٢٥٠حقوق السحب الخاصة التي ستضخ اتفق قادة العشرين على دعم مخصصات "القروض والنمو وفرص العمل في الٕاقتصاد العالمي، 
  ).الفقرتين الخامسة والتاسعة عشر من تصريح القادة" (في الٕاقتصاد العالمي وتزيد السيولة الدولية وعلى المصادقة العاجلة على التعديل الرابع

 
قام المجلس التنفيذي لصندوق النقد  ٢٠٠٩إبريل  ٢٥والتمويل في وعقبا للتعهد الذي جاء به قادة مجموعة العشرين وصادقت عليه اللجنة الدولية للنقد 

بليون دولار لتأمين السيولة للنظام الٕاقتصادي العالمي من خلال  ٢٥٠بدعم المخصص العام لحقوق السحب الخاصة البالغ  ٢٠٠٩يوليو  ١٧الدولي في 
 ,IMF - الصادر عن صندوق النقد الدولي  ٠٩/٢٦٤البيان الصحفي (صندوق استكمال احتياطيات النقد الأجنبي التي تملكها البلدان الأعضاء في ال

Press Release No. 09/264( . ليبدأ العمل بها في  ٢٠٠٩أغسطس  ٧وتمت المصادقة من ثم من قبل مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في
  ).IMF, Press Release No. 09/283 - الصادر عن صندوق النقد الدولي  ٠٩/٢٨٣البيان الصحفي ( ٢٠٠٩أغسطس  ٢٨
 

الأعضاء الـ (وتبعا لذلك، تم اعتماد مخصصات حقوق السحب الخاصة لأعضاء صندوق النقد الدولي المشاركين في دائرة حقوق السحب الخاصة 
٪ من ٧٤,١٣لي ورفعت العملية مخصص كل بلد من حقوق السحب الخاصة بحوا. بما يتناسب مع حصصهم الحالية في الصندوق) الحاليين ١٨٦

بليون  ٢٨٣ما يعادل حوالي ) (الذهب الورقي(بليون وحدة حقوق سحب خاصة  ١٨٢,٦حصصه، عليه فقد بلغ إجمالي مخصص أعضاء الصندوق 
بليون وحدة ذهب ورقي من المخصصات  ٥٩,٧خصصت حوالي . *)بليون دولار ٣٣حوالي (بليون ذهب ورقي  ٢١,٤٣من حوالي ) دولار أمريكي
وبلغت الكمية التي ). بليون دولار ٦(بليون وحدة ذهب ورقي  ٣,٩ى البلدان الصاعدة والنامية، والتي تسلمت منها البلدان الأقل نموا حوالي العامة إل

منظمة  بليون دولار كانت تلقت البلدان الأقل نموا الأعضاء في ٣٣,٦بليون وحدة ذهب ورقي او حوالي  ٢١,٧تسلمتها بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
بالملحق الٕاحصائي للبيانات الواردة حول بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ١٥- والجدول أ  ١انظر الجدول رقم (بليون دولار  ٢,٧المؤتمر الٕاسلامي 

  ).منفردة
 

 )وحدة ذهب ورقي(مخصصات حقوق السحب العام والخاص: ١الجدول رقم 

 
مخصصات حقوق السحب 

 التراكمية الراهنة

قوق السحب مخصصات ح

سارية منذ (العام 

٢٨/٨/٢٠٠٩(

مخصصات حقوق السحب 

سارية منذ (الخاصة 

٩/٩/٢٠٠٩( 

مخصصات حقوق 

السحب المتراكمة 

 )٩/٩/٢٠٠٩منذ (

 204,070,286,635 21,452,706,435 161,184,250,000 21,433,330,200 جميع البلدان

 128,294,119,117 11,948,530,053 101,498,432,776 14,847,156,288 البلدان المتقدمة

 75,776,167,518 9,504,176,382 59,685,817,224 6,586,173,912 البلدان النامية

 5,063,408,571 444,895,900 3,891,209,271 727,303,400 البلدان الأقل نموا

بلدان منظمة المؤتمر 

 الٕاسلامي
2,356,163,600 21,648,173,562 3,744,657,262 27,748,994,424 

البلدان الأقل نموا 

الأعضاء بمنظمة 

 المؤتمر الٕاسلامي

340,124,200 1,758,831,631 211,833,472 2,310,789,303 

 ٢٠٠٩يرتكز تجميع البلدان في مجموعات على تصنيف صندوق النقد الدولي الوارد في قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل  .#  
  دوليصندوق النقد ال: المصدر  

وكان التخصيص الأول . ، والذي يعتبر الأكبر حتى الان٢٠٠٩القرارات لتخصيص حقوق السحب الخاصة أصدرت مرتين قبل التخصيص الأخير في 
بليون وحدة  ١٢,١ووزع التخصيص الثاني، والبالغ . في شكل أقساط سنوية ١٩٧٢- ١٩٧٠بليون وحدة ذهب ورقي في مجمله، وزعت في  ٩,٣بلغ 

 ).IMF Factsheet, August 27, 2009 -  ٢٠٠٩أغسطس  ٢٧نشرة صندوق النقد الدولي، (في شكل أقساط سنوية  ١٩٨١- ١٩٧٩في  ذهب ورقي
 
 راجع). وحدة من الذهب الورقي ٠,٦٤٤٧٣٧= واحد دولار أمريكي ( ٢٠٠٩يونيو  ٢٦في  به تم تحويل مبالغ الذهب الورقي إلى الدولار الأمريكي باستخدام المعدل المعمول• * 

.http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx لمعرفة المعدل الراهن.  
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 ١-٣مواصلة النافذة   

 )الذهب الورقي(ت حقوق السحب العامة والخاصة الجديدة مخصصا: تفعيل الخطة الدولية 
  

ائية لمرة وكما حثت مجموعة العشرين أيضا على المصادقة العاجلة على التعديل الرابع لبنود اتفاقية صندوق النقد الدولي الذي يؤمن لمخصصات استثن

، للسماح للأعضاء بالمشاركة على قدم المساواة في ١٩٩٧في عام  ويسعى التعديل، الذي أقترح أولا. بليون وحدة ذهب ورقي ٢١,٤٥واحدة بمبلغ 

منها  ٩عضو لم يستلموا مخصصات قط،  ٤٢(نظام حقوق السحب الخاصة حتى ولو أنهم انضموا بعد مخصصات حقوق السحب الخاصة السابقة 

تها التراكمية إلى حصة المراجعة التاسعة بحوالي وقد يساوي التعديل بين حصص الأعضاء لمخصصا). بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

 ).IMF, Press Release No. 97/43 - الصادر عن صندوق النقد الدولي  ٩٧/٤٣البيان الصحفي (٪ ٢٩,٣٢
 

عندما صادق الصندوق على قبول ثلاثة أخماس أعضاء صندوق النقد  ٢٠٠٩أغسطس  ١٠وأصبح التعديل ساري المفعول لكل الأعضاء في 
بليون وحدة ذهب ورقي  ٢١,٤٥وعليه، حدد إصدار المخصصات الخاصة بمبلغ . ٪ من إجمالي القوة التصويتية٨٥بنسبة ) عضو ١١٢(ي الدول
 ٤٤٤,٩بليون وحدة ذهب ورقي من هذا المبلغ، منها  ٩,٥وتسلمت البلدان النامية . ٢٠٠٩سبتمبر  ٩يوم من تاريخ تفعيل التعديل في  ٣٠بعد 

بليون  ٣,٧وبلغت المخصصات الخاصة التي أفردت لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي . قي تقدم إلى البلدان الأقل نموامليون وحدة ذهب ور
 ).١الجدول رقم (٪ من المبلغ المخصص لجميع البلدان النامية ٤٠وحدة ذهب ورقي، او حوالي 

  
بليون وحدة  ٤٢,٩الموجودة مسبقا إلى ما يبلغ وتقوم مخصصات حقوق السحب الخاصة بمضاعفة مخصصات حقوق السحب التراكمية 

بليون وحدة ذهب ورقي  ٢٠٤,١والان، وبٕاضافة المخصصات العامة والخاصة يبلغ إجمالي مخصصات حقوق السحب التراكمي . ذهب ورقي
. بليون للبلدان الأقل نموا ٥,١بليون وحدة ذهب ورقي من هذا المبلغ للبلدان النامية، منها  ٧٥,٨وخصص مبلغ . بليون دولار ٣١٦,٥تعادل 

بليون  ٤٣بليون وحدة ذهب ورقي، أو ما يعادل مبلغ  ٢٧,٧٥وأما بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة فقد خصص لها إجمالي مبلغ 
  .دولار

 
رئيسي على الاستجابة  وبتوفيرها موارد مالية كبيرة غير مشروط غلى البلدان المحدودة السيولة، فٕانَّ مخصصات حقوق السحب تجيء كمثال

وهذا مهم بالتحديد للأسواق الصاعدة والبلدان ذات الدخل المنخفض التي تأثرت تأثرا فادحا من الأزمة . النقدية التعاونية للأزمة المالية العالمية
كعازل من السيولة وحقوق السحب الخاصة المخصصة لأعضاء صندوق النقد الدولي ستحتسب من أصول إحتياطياتها، العاملة . الراهنة

الدين المتدنية التكلفة للبلدان المنخفضة الدخل وتقلل الحاجة إلى التأمين الذاتي المفرط، مع الحاجة القليلة إلى فوائض الحساب الجاري أو 
وق في مقابل وقد تختار بعض الدول الأعضاء التنازل عن جزء من أو كل مخصصاتها إلى بلدان ٔاخرى أعضاء بالصند. الأجنبي أو الداخلي

في الوقت الذي يمكن فيه أْن تختار البلدان الأعضاء  –لتغطية احتياجات ميزان المدفوعات على سبيل المثال  –الحصول على العملة الصعبة 
 ,IMF -الصادر عن صندوق النقد الدولي  ٠٩/٢٦٤البيان الصحفي (الأخرى شراء قدر أكبر من المخصصات كوسيلة لٕاعادة توزيع إحتياطياتها 

Press Release No. 09/264 .( وكما يمكن للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي استخدام حقوق السحب الخاصة)الذهب الورقي (
 .في العمليات والمعاملات التي تتضمن الصندوق، مثل تسديد الفوائد وإعادة تسديد القروض، أو الدفع لزيادة الحصص في المستقبل
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إجمالي مخزون الدين الخارجي  ٢٠-٣الشكل 
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مخزون ديون منظمة المؤتمر اإلسالمي )*٪(مخزون الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

منظمة المؤتمر آنسبة من البلدان النامية
 

 المتوسط المحمل لبلدان منظمة المؤتمر المدانة*  بالملحق الٕاحصائي ٣و١٣- أ  لانوالجد: المصدر

  
ومقارنة بعام . ومن ناحية أخرى، كانت تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر في تزايد ملحوظ في الفترة قيد النظر

 الٕاستثمار الأجنبي المباشر تدفقاتالٕاجمالي العالمي لبليون دولار فقط، فقد بلغت  ٥٦١الذي بلغت فيه  ٢٠٠٣
، مع الٕاشارة إلى أنَّ معظم هذه التدفقات ذهبت وبشكل متزايد إلى البلدان المتقدمة ٢٠٠٧بليون دولار في  ١٨٣٣

٪ من الٕاجمالي العالمي لتدفقات ٣٢فقط  ٢٠٠٧وأما البلدان النامية فقد حصلت هي الأخرى في ). ٢١-٣الشكل (
  .٢٠٠٣نقطة مئوية منذ  ٣,٧فقدان بلغ الٕاستثمار الأجنبي المباشر، ب

  
أما بالنسبة لدول منظمة المؤتمر الٕاسلامي، فقد كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة قيد النظر غير 

 ١٤١هناك تحسنا ملحوظا في هذه التدفقات لطالما أنها ارتفعت إلى كان  هأنوبالرغم من  .مرضية على الوجه العام
إلى  ٢٠٠٧النمو البطيء في  أدىفقد ، ٢٠٠٣المستوى الذي بلغته في  أضعافاربعة  – ٢٠٠٧لار في بليون دو

إنخفاض في حصة منظمة المؤتمر الٕاسلامي من الٕاجمالي العالمي لتدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر وإجمالي 
ب ذلك، فقد بلغت تدفقات الٕاستثمار وحس). ٢١-٣الشكل (تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية 

٪ من الٕاجمالي العالمي وإجمالي ٢٤,٢و ٢٠٠٧٪ في ٧,٧الأجنبي المباشر إلى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
 .٢٠٠٦٪ على التوالي في ٢٧,٥٪ و٩,٢البلدان النامية على التوالي، مقارنة بنسبتي 

 

٢١-٣الشكل  صافي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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تتركز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي أيضا في عدد قليل منها، كما هو الحال 
بليون  ٢٤,٣ا القمة بـ اعتلت المملكة العربية السعودية وتركي ٢٠٠٧ففي . في معظم المجاميع الاقتصادية الرئيسية

 ١٢,٥(، نيجيريا )بليون دولار ١٣,٣(بليون دولار  على التوالي، تبعتهما دولة الٕامارات العربية المتحدة  ٢٢دولار و
٪ من مجموع ٥٩,١فقط هذه البلدان الخمسة حصلت على ما نسبته  ).بليون دولار ١١,٦(ومصر ) بليون دولار

بالملحق  ١٤-انظر الجدول أ (إلى جميع بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
، ماليزيا، اندونيسيا، فلسطين ولبنان حصلت هذه البلدان العشرة من بين بلدان كازاخستانوبٕاضافة ). الٕاحصائي

ٕاسلامي ٪ من إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر لدى كافة بلدان منظمة المؤتمر ال٨٣المنظمة على 
  ).٢٢-٣الشكل (
  

 ٢٢-٣الشكل  ٢٠٠٧في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من ناحية تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر، ائلالبلدان العشرة الأو
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…صافي تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر، بليون  

 بالملحق الٕاحصائي ١٤- الجدول أ : المصدر

 نبي المباشرإلى النسبة المئوية للبلد في إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأج’الأرقام بين القوسين يشير * 

  
هذه الصورة توضح أن معظم بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا تزال عاجزة عن خلق بيئة اقتصادية مواتية وتقديم 

ونتيجة لذلك، تحتاج بلدان منظمة المؤتمر  .الظروف المرجوة لجذب المزيد من تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر
. الأجنبية الاستثماراتتدابير معينة لخلق بيئة تؤدي إلى جذب المزيد من  اتخاذالٕاسلامي، على الوجه العام، إلى 

للمستثمرين  الاستثماريةولتحقيق هذا الهدف، تبرز الحاجة للٕاصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وإدخال المحفزات 
ديثة لتحسين كفاءاتها فهذا يتطلب بناء البنية التحتية الكافية والٕاستثمار في التكنولوجيات الح. المحليين والأجانب

  .لمعظمهاالٕانتاجية، التي لا تزال تحديا كبيرا 
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  الأزمة المالية العالمية وآثارها على بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي. ٤
  
  الخلفية. ١- ٤
  

ة المستثمرون ثقتهم في قيمة العقارات السكني عندما فقدم ٢٠٠٧يوليو بدأت الأزمة المالية العالمية الراهنة في 
 زنده" الطائشة"الذي أضرمت مؤسسات الٕاقتراض  الاضطرابوكان . المؤمنة بسندات ورقية في الولايات المتحدة

في قطاع العقارات السكنية على أسس مخالفة للمعايير الأساسية للٕاقتراض في الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من 
وق الٕاسكان الذي يبلغ حجمه التداولي عشرون تريليون مشكلة أبعد عمقا في النظام المالي، مؤثرة على مجمل س

عتبرت الأعمق من نوعها ومع ذلك، فكان المدى الذي وصلت إليه أن أصبحت أزمة مالية عالمية، أُ  .دولار أمريكي
  .منذ الحرب العالمية الثانية

  
ق شملت السيولة النقدية عندما وتصاعدت أزمة سوق الٕاسكان في الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أزمة واسعة النطا

آثرت البنوك ومؤسسات الٕاقتراض والناشطين الآخرون حجب أصولها النقدية بدلا عن تسليف بعضها البعض، كما كان 
المتداولة في سوق الٕاسكان " بالأصول الورقية المسمومة"متعارف عليه،  في وسط حالة من الذعر للتخلص مما يسمى 

التي تأثرت في مطلع هذه الأزمة تلك التي تعمل بشكل مباشر في التشييد والٕانشاءات وشملت الشركات . المتجمد
السكنية وتلك التي تمنح القروض للذين لا يوفون بشروط التسليف المتعارف عليها، ومن ثم تلتها المؤسسات المالية 

البنك الفدرالي المركزي الأمريكي يده وبعد أْن وضع . التي تورطت بتداول العقارات السكنية المؤمنة بالسندات الورقية
 Freddie)والمؤسسة الفدرالية لرهن العقارات السكنية  (Fannie Mac)متبنيا المؤسسة الفدرالية الأمريكية للعقارات السكنية 

Mac)  والتي كانت تحوز حينها على حوالي نصف قيمة سوق الٕاسكان الأمريكي، ومن ثم ٢٠٠٨في السابع من سبتمبر ،
ليعلن عن دخول الأزمة المالية في مرحلة خطرة كان من أبرز سماتها فشل بعض البنوك  ٢٠٠٨سبتمبر  ١٤يوم جاء 

وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة إذ ) Lehman Brothers(الأمريكية والأوربية، مثل إفلاس مؤسسة ليهمان برزرس 
  .(Mamudi, 2008)بليون دولار  ٦٣٩هي مؤسسة قابضة لأصول تبلغ 

  

م، مؤثرة بذلك على عدد كبير من النشاطات ٢٠٠٨لتصبح أزمة عالمية بحلول سبتمبر  الاتساعوبدأت الأزمة المالية في 
وظهرت النتائج المبكرة للأزمة المالية الراهنة في العديد من البلدان . والمؤسسات المالية والٕاقتصادية في العالم
ق على القروض والائتمان، وهبوط حاد في الأسواق المالية، ومشكلة توفير والصناعات في شكل تشديدات صارمة وتضيي

السيولة النقدية لتمويل الأسهم العادية، وانخفاض قيمة الأصول التي تشكل جزءا أساسيا من عقودات التأمين وصناديق 
ت المالية والصناعات الأخرى التي تقاعد ما بعد الخدمة، والديون العامة التي زادت نتيجة تقديم التمويل العام إلى الخدما

ونتيجة لذلك إنهار عدد لا يستهان به من أسواق الأوراق . تأثرت، وإنخفاض قيمة بعض العملات وتذبذبها المتزايد
  .المالية والبورصات والبنوك وشركات التأمين والشركات التي تقوم بتسليف قيمة العقارات السكنية

  
ل ما ضربت الٕاقتصادات الكبرى وبعنف، وبوجه خاص إقتصاد الولايات المتحدة ضربت الأزمة المالية الحالية أو

فالكثير . ةالماليوإقتصادات الدول الأوربية المتكاملة تكاملا لصيقا معه من الناحية  –حيث طفحت الأزمة  –الأمريكية 
تعاملها أو عدمه مع قطاع  من البلدان النامية التي نجحت في تفادي الموجة الأولى من العاصفة نتيجة لمحدودية

العقارات السكنية المتاحة للمستفيدين على أسس التعامل الخارجة عن المعايير التقليدية للٕاقتراض بدأت هي الان 
وبالطبع، الدول النامية الان أكثرا تعرضا للأزمة المالية مما كانت عليه في الأزمات السابقة، . تتأثر بشكل حاد

املا مع الٕاقتصاد العالمي من خلال التجارة، والٕاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات حيث أنها أصبحت أكثر تك
الأزمة المالية الراهنة بدأت الان  أن إلاولهذا السبب وبرغم أنها تأصلت وتعمقت في البلدان المتقدمة . المالية
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ٍل من التكامل في الٕاقتصاد العالمي وفي توقع آثارا سلبية جادة في البلدان النامية، وخاصة تلك التي لديها مستوى عا
وفي هذا الصدد كانت القنوات الرئيسية لٕانتقال الأزمة عبر تقلص التجارة الدولية والهبوط المصاحب . الأسواق العالمية

نها بدأت وتعمقت في البلدان المتقدمة، إلا أ  الأزمةلذا، ورغم أن . في أسعار السلع التجارية وانعكاس التدفقات المالية
 بدأت تقحم آثارا سلبية جادة على البلدان النامية، وخاصة ذات المستوى العالي من التكامل مع الٕاقتصاد العالمي

وفي هذا الصدد، أصبحت القنوات الرئيسية لنقل الأزمة من خلال تقلص التجارة الدولية، وهبوط . والأسواق العالمية
وكنتيجة لذلك، بدأ الٕاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة هبوط . المالية أسعار السلع الرئيسية وانعكاس اتجاه التدفقات

عميقة للغاية تحمل معها آثارا سلبية على كل من القطاعين المالي والٕانتاجي في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، 
  .والتي من ضمنها البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
  بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميآثار الأزمة على . ٢- ٤
  

ومما يتضح قد . تعرضت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وهي جميعا بلدان نامية، إلى آثار سلبية جادة من جراء الأزمة
تواجه هذه البلدان مشاكل مختلفة وبمستويات مختلفة نتيجة تعرضها للأزمة، وذلك ينبع من بنياتها الٕاقتصادية المختلفة 

ويمكن هنا تلخيص الآثار المشتركة للأزمة على البلدان النامية . ات المختلفة لتكاملها مع الٕاقتصاد العالميوالمستوي
  :وضمنها بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي على النحو التالي

  
 تباطؤ النمو الٕاقتصادي •
 هبوط في طلب الصادرات وأسعار السلع التجارية •
 ع الخاصإنخفاض حادة في تدفقات رأس مال القطا •
 تدفقات المساعدات التنموية الرسمية والتحويلات انقطاع •
 التقلب العالي لمعدلات سعر الصرف •
 موازين الحساب الجاري اختلال •
 والفقر معدلات البطالة ارتفاع •

 
  تباطؤ النمو الٕاقتصادي. ١- ٢- ٤
  

الأزمة سيكون أكثر سوءاً من فترة الكساد الٕاعتقاد السائد يشير إلى أنَّ التراجع التالي في الٕاقتصاد العالمي نتيجة لهذه 
م، وخاصة في ٢٠٠٩الكبير التي شهدها العالم في الثلاثينات من القرن الماضي، بنمو سلبي في الٕاقتصاد العالمي للعام 

إقتصادات الدول الكبرى المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة واليابان ومنطقة تداول 
٪ في عام ٣,٠م نموا بنسبة٢٠٠٨وعلى سبيل المثال، ففي الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي في أكتوبر . يوروال

وأعلن . ٪٠,٥٪ ومن ثم ٢,٢م على نطاق العالم، إلا أنَّ هذا التوقع أخضع للمراجعة مرتين لتجيء التوقعات بنسبة ٢٠٠٩
صادر عن صندوق النقد الدولي عن توقعات تشير إلى إنكماش اخر بنسبة ال) ٢٠٠٩إبريل (تقرير آفاق الٕاقتصاد العالمي 

م مع توقع بأن تتعرض الٕاقتصادات الكبرى الرائدة في العالم إلى إنكماش أكثر حدة ٢٠٠٩٪ في الٕانتاج العالمي في ١,٣
لنقد الدولي في يوليو وأخيرا قام صندوق ا. ٪١,٦في نموها في حين تسجل إقتصادات الدول النامية نموا منخفضا بنسبة 

وعلى ضوء هذا التحديث سيشهد الٕاقتصاد العالمي تقلصا بنسبة . ٢٠٠٩بتخفيض أفاق النمو الٕاقتصادي العالمي في 
ويعاد هذا التخفيض إلى البلدان النامية حيث . نقطة مئوية أكثر مما جاء التوقع به سابقا في شهر إبريل ٠,١٪، أي بـ ١,٤

في الوقت الذي لم تتغير فيه التوقعات  - ٪١,٥ –نقطة مئوية  ٠,١ا قد تم تخفيضها بنفس الدرجة، أنَّ توقعات النمو لديه
  ).١- ٤الشكل ( الخاصة بالبلدان المتقدمة
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  ١- ٤النافذة  
  مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة المالية العالمية وآثارها على التنمية 

  
في  ٢٠٠٩يونيو  ٢٦-٢٤في الفترة " الأزمة المالية العالمية وآثارها على التنمية"مؤتمرا حول  عقدت الأمم المتحدة

وإشتمل المؤتمر على جلسات عامة ؤاربعة إجتماعات مائدة مستديرة تفاعلية لتبادل وجهات النظر بين . نيويورك
ولٕاثراء أجندة ونتائج المؤتمر . ارها على التنميةالمساهمين لدراسة والتغلب على الأزمة المالية والٕاقتصادية العالمية وآث

ونظرت المرحلة . نظمت الأمم المتحدة نقاش عبر الوسائط الٕالكترونية حول الأزمة والاستجابات السياسية تجاهها
الأولى من النقاش الذي دار عبر الوسائط الٕالكترونية حول كيفية مدى فعالية استجابة النظام العالمي وأوجه قصوره 

ودرست المرحلة الثانية الصعوبات التي تعمل بها النظم القومية والمقايضات التجارية التي تجريها للبقاء . كيفية تحسينهو
  .في مسار التنمية البشرية المتسارعة

  
البلدان اتفق المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة على حقيقة أنَّ الأزمة المالية والٕاقتصادية الراهنة، والتي بدٔات أولا في 
لا يزال و. المتقدمة، قد انتشرت في الٕاقتصاد العالمي برمته وتسببت في خلق آثار اجتماعية، سياسية واقتصادية حادة

تضررت  فقدالبلدان النامية وأما . التباطؤ في الاقتصاد العالمي يؤثر سلبا على كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية
ل انتشار الجوع والفقر، وارتفاع البطالة، وصعوبة الحصول على التعليم والصحة وعدم بدرجة اكبر نظرا لارتفاع معد

كلفة البشرية تال، ستصبح مقارنة بالبلدان المتقدمةولهذه الأسباب و. كفاية الحماية الاجتماعية في غالبية هذه البلدان
المبذولة والجهود ن لاحتى ا بات التي تمتالاستجاعلى الرغم من ف .أعلى بكثير في البلدان النامية الراهنةللأزمة 

، لا تزال هناك حاجة ماسة لمزيد من التضامن القوميلتخفيف الآثار السلبية للأزمة على الصعيد الدولي والٕاقليمي و
  .والتعاون لتطوير استجابة عالمية شاملة وفعالة

  
تج على السواء عبر خلق فرص العمل وتقديم ويجب تؤكد الاستجابة الدولية للأزمة على إعادة الثقة للمستهلك والمن

والشيء الأخر والمهم والذي يتطلب اهتماما جادا من جانب الاستجابة الدولية يتمثل . المصادر المالية للأعمال المعرقلة
خلق ويجب . في احتواء الأضرار الٕاجتماعية والٕانسانية للأزمة في البلدان النامية والبلدان الأقل نمو على وجه الخصوص

المزيد من التجارة والٕاستثمار إليها عبر تجنب السياسات الوقائية ضد صادراتها وتقديم الدعم المالي للتنمية المستدامة 
بها، وذلك من منطلق أنَّ للعديد من هذه البلدان عقبات مالية وتمويلية جادة لا تتمكن معها مواجهة الجوع المتزايد 

 لندنلقمة مجموعة العشرين المنعقدة في عن تقديره وعبر وأقر المؤتمر هذا السياق،  وفي. والفقر والبطالة الشائعة بها
. ترليون دولار لتنشيط الٕاقتصاد العالمي وإتاحة قدر كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية ١,١والتي أقرت برنامجا يبلغ 

ل نموا اعتبارا لحاجتها الخاصة للدعم وللتغلب على بليون دولار من هذا البرنامج إلى البلدان الأق ٥٠وكما تم تخصيص 
  .المالية خلال فترة الأزمة أزماتها

  
ومن أجل احتواء الآثار السلبية للأزمة وتحسين الوضع الراهن لتسهيل معافاة الٕاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، 

قتصادي والمالي، وخاصة تلك التي تتعلق بغزالة أوصى المؤتمر باتخاذ التدابير حيال المسائل التي تتعدى القطاعين الإ 
الفقر، والتنمية المستدامة، والحماية البيئية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، ومساواة النوع الٕاجتماعي، والتعليم 

بقدر أكبر  ويجب أن تكون المسيرة التنموية المرجى تعافيها من هذه الأزمة إنسانية. الصحي والنمو الٕاقتصادي المستدام
وفي هذا السياق، أكد . للجميع الحياة الكريمةشبكات الضمان الاجتماعي لتأمين و لخلق فرص جديدة للٕاستخدام

المؤتمر على الحاجة للمزيد من التعاون والتنسيق بين نظام الأمم المتحدة للتنمية، وبنوك التنمية الٕاقليمية والبنك الدولي 
ٕاجتماعية، والأمن الغذائي والتنمية البشرية عبر كافة السبل والقنوات الممكنة لتحقيق لتعبئة مصادر إضافية للحماية ال

 .الٕاقتصادية والٕاجتماعية في البلدان النامية، وفي البلدان الأقل نموا خاصة المعافاة
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  ١-٤النافذة مواصلة 
  مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة المالية العالمية وآثارها على التنمية

  
كا منهم بأهمية التجارة تجاه التنمية الٕاقتصادية، جدد المشاركون في المؤتمر التزامهم بنظام تجاري عالمي أكثر وإدرا

مسبقا،  البلدان النامية تضررت بشدة من جراء الانخفاض في إيرادات الصادراتبما أنَّ العديد من و. انفتاحا وعدالة
ي لديها، فٕانه من الواجب مقاومة ٔايِّ من التدابير الوقائية التي تتخذها والتمويل التجاري المتدني وعجز الميزان التجار

البلدان، وعلى منظمة التجارة الدولية والكيانات الأخرى ذات الصلة مراقبة هذه التدابير عن قرب والتقرير حول 
د البلدان النامية في الوصول والتي ستساع بشأن جولة الدوحة يةوينبغي بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق. السياسات الوقائية

 من الرسوم الجمركية وعبر المشاركون عن التعهد المتعلق بتنفيذ الٕاعفاء. الأكثر إلى الأسواق العالمية وتدفقات التجارة
منظمة التجارة لإعلان هونغ كونغ الوزاري وحصة الوصول الحر إلى للبلدان الأقل نموا، كما تم الاتفاق على ذلك في 

  .العالمية
  

وعلاوة على ذلك، تشكل التحويلات التي يرسلها العمال المهاجرين مصدرا تمويلي مهم للحكومات والأسر في البلدان 
وفي نفس . نطقيةغير مالقيود اللذا، يجب التأكيد على عدم إخضاع العمال المهاجرين لأيِّ من أنواع التمييز و. النامية

من إجمالي  ٪٠,٧حة بالمساعدات التنموية الرسمية حسب تعهدها تقديم الوقت يجب أْن توفي البلدان المتقدمة المان
 ٪٠,٥ووصول مستوى  ٢٠١٥الناتج المحلي لديها في شكل مساعدات تنموية رسمية إلى البلدان النامية بحلول عام 

ف الذي يتراوح علاوة على الهد ٢٠١٠على الأقل إلى المساعدات التنموية الرسمية من إجمالي الناتج المحلي لديها في 
  .من إجمالي الناتج المحلي إلى المساعدات التنموية الرسمية إلى البلدان الأقل نموا ٪٠,٢٠-٠,١٥بين 

  
واسع  إجماعهناك الآن و. الهيكل المالي الدولي لٕاصلاحعلى الحاجة الملحة  تٔاكدالراهنة الأزمة المالية والاقتصادية 

من خلال تشجيع مزيد من التمثيل العادل والمنصف لجميع  بريتون وود على الحاجة إلى إصلاح الٕادارة في مؤسسات
وترحيبه لعملية الٕاصلاح  وفي هذا الصدد، عبر المؤتمر عن تقديره .لهذه المؤسسات المسؤوليةلزيادة مصداقية و البلدان

تبدأ هذه الخطوة أن ، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأوصى في اثنين من كبرى مؤسسات بريتون وود
وجاءت التوصية بتوجيه النصح إلى . تفي هذه المؤسسا التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة المزيد من الدول الناميةب

في الوقت الذي  ٢٠١٠بغرض التوصل إلى اتفاقية بحلول إبريل  البنك الدولي لٕادخال برنامج إصلاح الحكم السريع
لرفع حصص البلدان  ٢٠٠٨وإصلاحات التصويت التي اتفق عليها في ابريل  أوصي فيه صندوق النقد الدولي برفع حصته

  .الصاعدة والنامية
  

وعلاوة على ذلك، أكد المؤتمر على الحاجة على الٕاصلاحات التي يجب القيام بها من أجل تحسين ورفع كفاءة سرعة 
هذه المؤسسات بتطوير كفاءاتها الفنية، وفي هذا الصدد، جاءت التوصية ل. الاستجابة والٕانذار المبكر لهذه المؤسسات

وفي . ومصادرها المالية المطلوبة لمساعدة وتكملة جهود البلدان النامية التي تهدف على تلبية كافة احتياجاتها التنموية
 ذات الوقت أكد المؤتمر على الحاجة لاتخاذ خطوات لرفع تمثيل البلدان النامية في الكيانات الرئيسية لوضع المعايير

  .كما هو في حالة مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للٕاشراف المصرفي
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 ١-٤الشكل ٢٠٠٩مراجعات صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو في
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د العالميصندوق النقد الدولي، تحديث قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصا:المصدر

  
، فٕانه من المتوقع أْن ينخفض متوسط معدل النمو لدى بلدان منظمة )٣-٣(وكما ورد ذكره من قبل في القسم 
رغم أنها حققت  –كما هو في حال البلدان النامية  – ٢٠٠٩٪ في عام ١,٥المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة إلى 

 يبين أنَّ الخلل) ٢-٤(الشكل  .الماضية٪ في السنوات الخمسة ٦,١سجلت متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 
الأكبر في معدل النمو ستشهده بلدان منظمة المؤتمر الواقعة في إقليم أوربا وآسيا الوسطى، حيث يتوقع أْن يتقلص 

وكما يتوقع أْن تواجه الدول الأعضاء الواقعة في . ٢٠٠٩٪ في عام ٣متوسط إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بـ 
فبرغم من أنَّ توقعات النمو في الأقاليم  .٪٠,٨حادا في متوسط النمو لمعدل يبلغ  انخفاضاسيفيكي شرق آسيا والبا

 ٢,٥تسجل جميعها معدلات نمو تتراوح بين  أنالأخرى تشير أيضا إلى انخفاض في معدلات النمو، من المتوقع 
  .٪٣,٥و
  

 ٢-٤الشكل النمو الٕاقتصادي الٕاقليمي في منظمة المؤتمر الٕاسلامي
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 توقعات*   ٢٠٠٩صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل:المصدر

  
شهد تراجع حاد في النمو القوي الذي حققته في السنوات تبالنظر إلى أن غالبية بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

  ). ٧-٣الشكل (لديها  الٕاجماليج المحلي الأخيرة، فٕانه من المتوقع أْن ينخفض متوسط نصيب الفرد من النات
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التي بلغ معدل أن ينقص عدد البلدان، من بين البلدان الخمسة والخمسين التي تتوفر حولها البيانات،  متوقعمن ال
، ويتوقع ٢٠٠٧بلد في  ٣٠من  ٢٠٠٨بلد في  ٢٧٪ أو أكثر إلى٣النمو السنوي للناتج المحلي الٕاجمالي للفرد بها 

انعكست هذه في معظمها و). ٣-٤الشكل ( ٥بلدان فقط ٧ ليبقى عند ٢٠٠٩في  باستمرارلرقم أن ينقص هذا ا
عدد البلدان  انخفضومن ناحية أخرى،  .٪٣ إلىمن صفر يتراوح كزيادة في عدد البلدان التي لديها معدل نمو 

ولكن يتوقع أْن . ٢٠٠٨بلدان فقط في  ٨إلى  ٢٠٠٧في  ١١ذات الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد المتناقص من 
بلدان يتوقع أْن تسجل معدلات إنكماش في النمو بأكثر  ٥، منها ٢٠٠٩بلد في  ١٩ إلى يرتفع هذا العدد مرة أخرى

  ٦.٪٣من 
  
  أسعار السلع الأساسيةالصادرات وعلى طلب ال إنخفاض. ٢- ٢- ٤
  

٪ في عام ٩بنسبة  انخفاضاشهد تقدر منظمة التجارة الدولية أنَّ حجم الصادرات العالمية للسلع والخدمات سي
٢٠٠٩ )WTO, 2009( ١١، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى إنخفاض عميق يبلغ ٪

الحاد في  الانخفاضويجيء . وسيكون هذا التقلص الأكبر من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية). ١-٢الشكل (
الولايات المتحدة الأمريكية من جانب طلب تقلص الالمتقدمة، وخاصة  الطلب على الواردات من قبل معظم البلدان

  .الانكماش٪ من إجمالي الواردات العالمية، من بين الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا ١٥الذي يمثل و
  

وبما أنَّ التجارة تجيء بمثابة آلية النقل الرئيسية إلى البلدان النامية، فقد تأثرت هذه البلدان تأثرا بالغا جراء الأزمة 
وفي هذا الصدد، . والهبوط في الطلب على صادراتها المالية العالمية الراهنة من خلال الشروط التجارية المختلة

وتأثرت الٕاقتصادات المفتوحة،  .٢٠٠٩٪ في عام ٦,٤فمن المتوقع أْن ينخفض حجم صادرات البلدان النامية بنسبة 
وخاصة تلك التي تعتمد بشكل 
كلي على عدد قليل من المنتجات، 
. بأكثر من غيرها من هذه الأزمة

نامية الكبير البلدان ال اعتمادوأما 
على أسواق الدول المتقدمة 

أسواق الولايات المتحدة  –الرئيسية 
فهو الآخر عامل  –والٕاتحاد الأوربي 

مهم ساهم في نقل الأزمة إلى 
وفي الواقع، فٕانَّ . البلدان النامية

هبوط صادرات البلدان النامية في 
مجملها نتج أساسا وبصورة مباشرة 

الذي صاحب  الانخفاضمن 
ات البلدان المتقدمة الكبرى وارد

وكما عانت البلدان التي تقوم بتصدير المواد الخام أو السلع الوسيطة ليس  .وبعض البلدان الصاعدة والبلدان النامية
بالضرورة إلى أسواق الولايات المتحدة والٕاتحاد الأوربي مباشرة وإنما إلى بعض البلدان النامية الممول الرئيسي 

  .في صادراتها الانخفاضلمصنعة من للسلع النهائية ا

                                                 
  ، اليمن، العراق وبنغلاديشأوزبكستان، تركمنستان، أفغانستانقطر،   ٥
  هي تركيا، ماليزيا، الكويت، الٕامارات العربية والمملكة العربية السعودية  ٦

٣-٤الشكل بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من ناحية نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد
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 توقعات*   ٢٠٠٩صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل:المصدر
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 واضطرابالطلب العالمي  لانكماشالحاد في أسعار السلع الأساسية نتيجة  الانخفاضومن ناحية أخرى، فقد أطل 
وكما أشير إليه من قبل،  .هذه السلع باتجارمهمة على البلدان المشتغلة  ونتائجالنمو الٕاقتصادي بانعكاسات بالغة 

، في الوقت الذي يتوقع ٢٠٠٧جع أسعار المواد المصنعة والأغذية إلى مستوياتها التي بلغتها في تشير التقديرات بترا
ومن الممكن أْن  ).٥-٢الشكل ( ٢٠٠٥أْن تتراجع فيه أسعار النفط والسلع الأساسية الغير نفطية إلى مستويات 
ود العالمي، الشيء الذي ستتم الرك استمرارينخفض الطلب على معظم السلع إلى مستوى أكثر من ذلك في حال 

والبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر التي تصدر . وعائدات أقل من الصادرات للمصدرين زهيدةترجمته في أسعار 
تعاني مسبقا من إنخفاض الطلب العالمي على السلع  أخرىالسلع المصنعة مثل اندونيسيا، ماليزيا، تركيا ودول 

 – صادراتها٪ من إجمالي ١٥تمثل  –ا، هبطت صادرات المنتجات الٕالكترونية ففي اندونيسيا لوحده. المعمرة
والبلدان الٕافريقية الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي . ٢٠٠٩-٢٠٠٨٪ من قيمتها في الفترة بين يناير ٢٥بنسبة 
جيريا، حيث يؤمن النفط كبيرا من ناحيتها على أسعار السلع الرئيسية كما هو الوضع لدى الغابون وني اعتماداتعتمد 
. ٪ من عوائد الصادرات، ولدى ساحل العاج وغينيا يمثل الكاكاو والمعادن خمس إجمالي عائدات الصادرات٥٠

فالبرغم من التنويع التجاري، لا تزال . ويسود وضعا مشابها لذلك أيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 ١٧ أنومما يجدر ذكره هنا، هو . ل لغالبية البلدان الأعضاء في المنطقةصادرات النفط تمثل المصدر الرئيسي للدخ

بلدان أخر  ١٠بلد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تصنف كبلدان مصدرة للوقود في الوقت الذي تنصف 
 ).بالملحق الٕاحصائي ٥-أنظر الجدول أ (بٕاعتبارها بلدان مصدرة لمنتجات رئيسية غير نفطية 

 
َّ إنه يقع دون شك في مصلحة وبالرغم من أ  نَّ لهبوط أسعار السلع الأساسية عواقب وخيمة على المصدرين، إلا

الفادح في أسعار الأغذية والنفط إلى تضخم فاتورة  الارتفاعومن باب التذكير، فقد أدى . البلدان النامية المستوردة
وقت الراهن، ستحتاج البلدان المستوردة إلى ومع إنخفاض الأسعار في ال. واردات البلدان المستوردة لهذه السلع

لذا، يمكن القول أنَّ الأزمة المالية قد ساعدت على تخفيف آثار . مصادر أقل لتأمين وارداتها من السلع الأساسية
وهذا بدوره صحيح بالتحديد تجاه البلدان النامية وخاصة البلدان ذات . أسعار الغذاء والنفط التي تقف في ذروتها

 ).بالملحق الٕاحصائي ٥-أنظر الجدول أ (المنخفض والعجز الغذائي التي يمثل النفط كما مهما من وارداتها الدخل 
  
  الحاد في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الانخفاض. ٣- ٢- ٤
  

 يعتبر الٕاستثمار الأجنبي المباشر مصدر تمويل مهم لكل من القطاعين العام والخاص في البلدان النامية التي تنقصها
، وكنتيجة لشروط )UNCTAD 2009a(ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية . النظم المالية المحلية المتينة

٪ في ١٥المباشر انخفضت بنسبة  الأجنبيالٕائتمان المتشددة وأرباح الشركات المنخفضة، أنَّ تدفقات الٕاستثمار 
ترليون دولار أمريكي في  ١,٩ا ومستوى قياسي بلغ عقب خمس سنوات شهدت فيها نموا قوي ٢٠٠٨العام في عام 

المعد من قبل مؤتمر الأمم  ٢٠١١-٢٠٠٩مسح آفاق الٕاستثمار العالمي وتشير التوقعات المستندة على . ٢٠٠٧
ملحوظا على تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر  انخفاضاالمتحدة للتجارة والتنمية إلى أنه من المتوقع أْن يطرأ 

  .٢٠٠٩ي العالمي ف
  

، فقد شهدت البلدان المتقدمة هبوطا )UNCTAD 2009a(وحسب ما أورده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
٪ من تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر في الوقت الذي ظلت فيه التدفقات غلى البلدان النامية ٢٥حادا بنسبة 

وبالرغم من . بية والعالية التي تحققت في عدد من هذه البلداننتيجة لمعدلات النمو الٕايجا ٢٠٠٨إيجابية في عام 
٪ في ٢٠من أعلى من  انخفضتأنَّ متوسط معدلات نمو تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية قد 

من  ، فقد شهدت البلدان النامية في جميع الأقاليم، عدا غربي آسيا، تدفقات عالية٢٠٠٨٪ في عام ٧إلى  ٢٠٠٧
إلى مستوى أعلى  إفريقياومن المتوقع أْن ترتفع تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى . الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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ومع ذلك، فٕان بعض بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، ضمنها الباكستان، اندونيسيا وتركيا، لا تزال . ٪٣٥بنسبة 
. ت انخفاضا حادا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليهاعرضة للهزات المالية الخارجية، وبالتالي شهد
على الحدود المشتركة قد تم تأجيلها جراء الأزمة كما  الاستثماريةوعلاوة على ذلك، لوحظ أنَّ عددا من المشاريع 

الشركة العمانية للٕاتصالات السلكية (هو الحال في برامج خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وعمانتل 
 ).لاسلكيةوال
  

تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى  انخفضتإليه البنك الدولي ومعهد التمويل الدولي، فقد  أشاروحسب ما 
، غلى جانب توقع ٢٠٠٧عن المستوى الذي بلغته في  ٢٠٠٨بليون دولار أمريكي في  ٥٠٠البلدان النامية بحوالي 

وكما يقدر البنك الدولي أنَّه ). UN-DESA, 2009a( ٢٠٠٩بليون دولار أخرى في  ٦٣٠بحوالي  الانخفاضيشير إلى 
، والتي ٢٠٠٩بلد نامي لتغطية ديونها الخارجية التي بلغ أجل تسديدها في  ١٠٤من المتوقع أْن يحل العجز بحوالي 

النامية  ومن الناحية الأخرى، قدرت الأمم المتحدة أنَّ البلدان. ترليون دولار ١,٤التمويلية  احتياجاتهايفوق إجمالي 
، نصف منها لتغطية حاجاتها التمويلية قصيرة الأجل ونصف ٢٠١٠و ٢٠٠٩تحتاج إلى حوالي ترليون دولار لعامي 

 ).UN-DESA, 2009b(آخر للقروض والمساعدات التنموية طويلة الأجل 
  
  تدفقات المساعدات التنموية الرسمية والتحويلات انقطاع. ٤- ٢- ٤
  

فأبانت إصدارة حديثة . مصدرا مهما للتمويل للعديد من البلدان النامية رسميةالأصبحت المساعدات التنموية 
أنَّ وخلال الثلاثين عام المنصرمة كانت هناك علاقة ) UNCTAD, 2009b(لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

وبمعطى أن البلدان . رسميةإيجابية في البلدان المانحة بين الأزمة المصرفية وتقلص تدفقات المساعدات التنموية ال
المتقدمة كانت قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتها حتى قبل ظهور الأزمة المالية والٕاقتصادية الراهنة، فيتوقع مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أْن تلقي الأزمة بآثار سلبية على تدفق المساعدات التنموية الرسمية إلى البلدان النامية 

المنخفض، الشيء الذي يؤدي بالتالي إلى تفاقم تعثر تحقيق الأهداف الٕانمائية للألفية في هذه ذات الدخل 
وفي هذا الصدد، فمن المحتمل أْن تتأثر البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة تلك . البلدان

لتنموية الرسمية في وقت تبرز فيه الحاجة تدفقات المساعدات ا بانحسارالمصنفة بين البلدان الأقل نموا، تأثرا فادحا 
 .لى هذا المساعدات من أي وقت مضىإ 
 

المساعدات : خفف العبء"بعنوان  ٢٠٠٩مايو  ١٤حول مراقبة المساعدات الصادر في  ٢٠٠٩تقرير كونكورد 
ر أكثر من نصف يبين أنَّ الٕاتحاد الأوربي، وهو كيان يوف" الأوروبية لم تكن أبدا أكثر أهمية سوى في زمن الأزمة

٪ من إجمالي الدخل القومي لديه في شكل مساعدات تنموية رسمية في ٠,٤٠تدفقات المعونة العالمية، قدم 
وإعادة توطين اللاجئين  واستضافةالطلاب الأجانب،  واستضافةولكن، وبخصمه مبالغ إعفاءات الديون، . ٢٠٠٨

ومرة أخرى، فالبرغم من أنَّ . لي الدخل القومي المجمع٪ من إجما٠,٣٤فالمساعدات الأوربية الحقيقية تبلغ فقط 
، ففي الحقيقة هنالك ٢٠٠٧بليون يورو عما كانت عليه في  ٤٪ في مجملها كانت زيادة قد بلغت ٠,٤٠نسبة 

. بليون يورو للعامين المقبلين حتى يتمكن الٕاتحاد الأوربي من تلبية أهداف مساعداته ٢حاجة إلى زيادة تبلغ 
الزيادات الراهنة لا تلبي الحاجة، فحسب التصريحات الرسمية للمفوضية الأوربية فٕانَّ الدول الخمسة  ويتضح أنَّ 

حتى حلول  ٢٠١٠٪ لعام ٠,٥٦عشر القديمة العضوية بالٕاتحاد سوف لن تبلغ هدفها الجماعي الرامي إلى تحقيق 
لعضوية بالٕاتحاد هدفها المشترك بنسبة وكما هو غير متوقع أْن تحقق البلدان الٕاثني عشر الحديثة ا. ٢٠١٢عام 
فمنذ : الحكومات الأوربية بدأت خفض ميزانياتها المخصصة للتنمية إنوأبان التقرير . ٪ في الوقت المحدد٠,١٧

 ٢٠٠٩كل من إيطاليا، ايرلندا واستونيا عن خفض من ميزانيات المساعدات لعام  أعلنتديسمبر من العام الماضي 
  .اطاتها التنمويةوعلقت لاتفيا جميع نش
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 ٢٠٠٨ففي عام . ومن الناحية الأخرى، فقد ظهرت التحويلات عبر السنوات كمصدر مهم للتمويل للبلدان النامية
معدل  انخفضولكن ونتيجة للأزمة المالية، فقد . بليون دولار من تدفقات التحويلات ٣٠٥تلقت البلدان النامية 

وبالوضع في الٕاعتبار أنَّ الأزمة ). World Bank, 2009b( ٢٠٠٨في  ٪٨إلى  ٢٠٠٧٪ في ٢٢نمو هذه التحويلات من 
المتقدمة التي يوظف فيها عمال من البلدان النامية في معظمهم فمن  بالٕاقتصاداتالمالية ألحقت خسائر بالغة 

نَّ العمال ، وذلك لا٢٠٠٩٪ في عام ٨٪ إلى ٥المتوقع أْن تنخفض التحويلات إلى البلدان النامية بنسبة تتراوح من 
المهاجرين يفقدون وظائفهم أو أصبحوا غير قادرين على تحويل قدر كاف من المال إلى بلدانهم كما كانوا يفعلون 

فالبرغم أنَّه من المتوقع أْن تسجل تدفقات التحويلات معدلات نمو سلبية في كافة الأقاليم النامية في . قبل الأزمة
َّ أنَّ بعض الأقاليم مثل ج٢٠٠٩ أكبر مقارنة بالأقاليم  انخفاضانوب آسيا وأوربا وآسيا الوسطى يتوقع أْن تشهد ، إلا

 ).٤-٤الشكل (الأخرى 
 ٤-٤الشكل تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان النامية، التغير السنوي في النسبة المئوية
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)f (توقعات )e(  تخمينات  

  

 ٨٠إلى  ٢٠٠٧بليون دولار في  ٧٣تدفقات التحويلات إلى البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من  ارتفعت
٪ ١٠,٣إلى  ٢٠٠٧٪ في ٢٤,٧من مستوى قياسي بنسبة  انخفض، غير أنَّ معدل نمو هذه التحويلات ٢٠٠٨بليون في 

٪ من إجمالي التحويلات التي تلقتها البلدان النامية ٢٦فالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تمثل . ٢٠٠٨في 
، فٕانه من ٢٠٠٩بنمو سلبي في تدفقات التحويلات غلى البلدان النامية في عام  التوقعاتوبما أنه جاءت . ٢٠٠٨في عام 

. كبيرا في تدفقات التحويلات إليها انخفاضالدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي المتوقع تبعا لذلك أْن تشهد الب
في منظمة المؤتمر الٕاسلامي مثل طاجكستان، لبنان، الأردن وغويانا، حيث تمثل  أعضاءومن المتوقع أْن تتأثر بلدان 
  .كثر مما تشهده بقية البلدان الأعضاء٪ من إجمالي الناتج المحلي لديها تأثرا بأ ٤٠- ٢٠التحويلات نسبة تتراوح من 
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 ٢-٤النافذة  
 البديل المحتمل: والتمويل ةالصيرفة الٕاسلامي

  
الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث ألقت بآثار فادحة على العديد من المؤسسات  تعتبر الأزمة المالية العالمية الراهنة

ولم تستثنى آثار الأزمة حتى البنوك وشركات التأمين وشركات الأسهم . الأكثر نجاحا والعاملة في سوق التمويل الدولي
لبنوك ومؤسسات التمويل الٕاسلامية على وعلى النقيض من ذلك، أثبتت ا. التي كانت تعتبر رمزا لٕاقتصاد السوق الحر

سجلت البنوك الٕاسلامية  ٢٠٠٨ففي عام . نطاق العالم كفاءتها بالوقوف امام هذه الأزمة وواصلت مسيرتها في النمو
. في المتوسط وواصلت في الٕاتساع وفتح أبوابها للجديد من العاملين بها ٪٣٠العشرة اوائل معدل نمو سنوي بلغ 

، عكست الأسهم الٕاسلامية إتجاها بالنمو ٢٠٠٩ذي نشرته وكالة استاندرد آند بورز للتصنيف في إبريل فحسب التقرير ال
، ففي الوقت الذي عكس فيه مؤشر استاندرد ٢٠٠٨وفي عام .في الفترات المقبلة مقارنة برصائفها التقليدية خلال الأزمة

، سجل مؤشر دوجونز ٪٣٣,٨ز الصناعي بنسبة وسقط فيه مؤشر دوجون ٪٣٨,٥آند بورز للخمسمائة هبوطا بنسبة 
  ).Tayyebi, 2009(فقط  ٪٧الٕاسلامي للتمويل خسارة بنسبة 

  
فتح الهبوط الٕاقتصادي الراهن باب النقاش الجاد حول ضعف وعيوب النظام المالي والمصرفي التقليدي وسلط الضوء 

فالمرونة التي . أزمة مرة ٔاخرى في المستقبلته لتجنب ظهور مثل هذه الوإعادة هيكل على الحاجة الملحة لٕاصلاحه
أبرزتها المؤسسات الٕاسلامية حيال الأزمة المالية الراهنة قادت الكثير من المحللين والٕاقتصاديين وصانعي السياسة 
البارزين للوصول إلى نتيجة مفاداها بٕامكانية النظام المالي والمصرفي الٕاسلامي تقديم الحل إلى صعف ووهن النظام 

فتح الهبوط الٕاقتصادي الراهن باب النقاش الجاد حول ضعف . مالي التقليدي وبمقدرته أْن يكون البديل المجديال
ته لتجنب ظهور مثل وإعادة هيكل وعيوب النظام المالي والمصرفي التقليدي وسلط الضوء على الحاجة الملحة لٕاصلاحه

ها المؤسسات الٕاسلامية حيال الأزمة المالية الراهنة قادت الكثير فالمرونة التي أبرزت. هذه الأزمة مرة ٔاخرى في المستقبل
من المحللين والٕاقتصاديين وصانعي السياسة البارزين للوصول إلى نتيجة مفاداها بٕامكانية النظام المالي والمصرفي 

ومن أجل تدريس  .الٕاسلامي تقديم الحل إلى صعف ووهن النظام المالي التقليدي وبمقدرته أْن يكون البديل المجدي
وإعلام صانعي السياسة والمنظمين عن ماهية الصيرفة والتمويل الٕاسلامي، أعنلت وزارة المالية الأمريكية عن رغبتها في 

  .بالتعاون مع مشروع التمويل الٕاسلامي التابع لجامعة هارفرد" منتدى التمويل الٕاسلامي"عقد 
  

، والبنك الدولي وصندوق النقد هيئة الخدمات المالية البريطانية وأهمية مبادئ التمويل الاسلامي قد قبلت من قبل
عاصمة التمويل "وفي فرنسا، أعلنت مؤخرا مزيرة المالية كرستين لاقارد عن إهتمام فرنسا لجعل باريس . الدولي
). Bendell, J., and N. Alam, S. Lin, C. Ng, L. Rimando, C. Veuthey, B. Wettstein ,2009( "الٕاسلامي

صادقت الفاتيكان على ) ٢٠٠٩مارس  ٣العدد الصادر في (وعلاوة على ذلك، وفي صحيفتها الرسمية اسيرفاتور رومانو 
اسلامية ووصفها بأنها ٔاكثر الالمباديء الأخلاقية التي يرتكز عليها التمويل الٕاسلامي وشجع البابا على شراء الصكوك 

  .يشارك المستثمر في الربح والخسارة ، حيثرفعالية وانتاجية لجمع المال للٕاستثما
  

. وخلافا لتطبيقات النظام المالي التقليدي، يتطلب التمويل الٕاسلامي ضرورة أْن تتفق المعاملات مع المباديء الٕاسلامية
ى أضف إل). القمار(، والميسر )عدم إتضاح الؤية(، الغرور )الفائدة(وعليه يجب أْن تكون هذه المعاملات خالية من الربا 

أنَّ المعاملات المالية في الصيرفة الٕاسلامية والتمويل موجهة بالهدف النهائي بتحقيق مباديء العدالة المنصفة، "ذلك، 
 ,Kassim and Majid( "حيث تعطى الأولوية للتمويل المستند على المساهمة وليس على التمويل المرتكز على الدين

2009.(  
  

إفشائها في المجتمع الٕانساني تجيء كواحدة من المباديء الأساسية وبمعطى أنَّ عملية توطين العدالة و
للٕاسلام، فٕانَّ الٕايفاء بهذا المبدأ في المعاملات المالية يتطلب وجوب مشاطرة المؤسسات المالية للربح 

وفي هذا الوضع، تحتاج ). Chapra, 2008, 14(والخسارة حتى لا يلقى العبء بالخسارة كله على المنظم 
على من قبل المقترضين  بقدر كبير من الحذر وأْن تدير وتراقب إستغلال التمويلات المالية إلى تقييم المخاطر المؤسس

، العامل كوكيل للمقترض، للمعلومات الكاملة حول الكيفية التي )البنك(وهذا يقتضي إمتلاك المقرض . نحو أكثر فعالية
 .أي مجال للمعلومات الخاطئةيستخدم بها المقترض للمبلغ المقترض، حتى لا يدع



47 
 

 

  

 ٢-٤مواصلة النافذة
 البديل المحتمل: والتمويل ةالصيرفة الٕاسلامي

  
النظام المالي الٕاسلامي لا يسمح قط بتكوين الدين من خلال الٕاقراض المباشر أو التسليف، بيد أنه يتطلب تكوين الدين 

أنماط البيع والٕايجار المختلفة المتماشية مع الشريعة  من خلال" العينية/الأصول الحقيقية" عن طريق البيع أو تأجير
والهدف من ذلك هو . أو أدوات التمويل المتمثلة في المرابحة، الٕايجارة، السلام، الٕاستثناء والصكوك الٕاسلامية

عتبار الحقيقية والخدمات المحتاج لها حاجة ماسة في الوقت الراهن مع إ مساعدة الأفراد وكذلك الشركات لشراء السلع 
وفي هذا السياق، تجدر الٕاشارة إلى أنَّ للنظام المالي الٕاسلامي شروط . مقدرتهم على الدفع أو التسديد في وقت لاحقا

-Chapra, 2008, 15(، والتي يمكن تلخيها كالتالي حسب ما ورد في التوسع المفرط للديونمعينة تساعد على منع 
16:(  
  

 أصولا حقيقية، وليست وهمية أو إسمية،أن تكون الأصول المباععة أة المؤجرة  •
 يجب أْن يكون البائع مالكا للسلع المراد بيعها أو إستئجارها، •
 أْن تكون المعاملة معاملة تجارية حقيقية تمكن تمكينا تاما من التسليم والتسلم، و •
ن من قبل لا يمكن بيع الدين وعليه لا يمكن نقل الخطر المصاحب له إلى شخص آخر، أْي يجب تحمل الدي •

 .الدائن نفسه
  

ويتضح، تحت هذه الظروف، أنَّ متانة الٕاقتصاد الٕاسلامي تستند على حقيقة أنَّ الأدوات المالية المتماشية مع الشريعة 
السوق المالية لا يمكن أن ف. تقترن بمعاملات إقتصادية حقيقية وليس على التوقعات أو أيِّ نوع من الممارسات المتخيلة

القضاء على وهكذا، وب. إذا ما لم يوقف الٕاتجار في الديون الاقتصاد الحقيقي هحمليتجاوز ما يمكن أن تمتد إلى ما ي
ومعاملاتها الخيالية في الأصل وعدم إضافة قيمة إلى الٕاقتصاد الحقيقي يتجنب سلسلة رد فعل أي فشل  المشتقات

ونتيجة . سات المالية الكبرى خلال الأزمة الراهنةللدين، الشيء الذي كان من بين الأسباب الرئيسية في انهيار المؤس
. لذلك، فٕانَّ غياب كل هذه الظروف كان بالطبع من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في وقوع الزمة المالية الراهنة

  .وهذا يمثل السبب الذي دفع بالعديد من الخبراء والمحللين إلى مساندة ودعم تطبيق مباديء التمويل الٕاسلامي
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 التقلب العالي في أسعار سعر الصرف. ٥- ٢- ٤
 

الرؤية وارتفاع  اتضاحعدم  ازديادأدت الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى ارتفاع تقلبات سعر الصرف الذي يقود إلى 
اليورو، ولكن بدأت قيمته في  أمامكي ضعيفا كان الدولار الأمري ٢٠٠٨حتى سبتمبر . تكاليف التجارة الدولية

وتزايد ). ٥- ٤الشكل (رتفاع أمام اليورو والجنيه الٕاسترليني بعد إنهيار ليهمان برزرس في منتصف شهر سبتمبر لاا
العزوف عن المخاطر في جميع أنحاء العالم والذي نتج عن زيادة ملموسة في تدفقات محفظة الأوراق المالية غلى 

لمتحدة الأمريكية علاوة على الندرة العالمية لسيولة الدولار في الأسواق المالية واصلت في رفع قيمة الولايات ا
 .الدولار الأمريكي

  

 ٥-٤الشكل وحدات العملة مقابل الدولار الأمريكي:معدلات سعر الصرف
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الدولار، بما فيها العملات العاملة بمعدلات سعر  أمامقيمة معظم عملات البلدان النامية وفي هذا الصدد، فقد قلت 
مام أ قيمة العملات العاملة بمعدلات سعر الصرف الثابت  ارتفعتومن الناحية الأخرى، . الصرف الثابت تجاه اليورو

ي أسعار الصرف الحقيقية، فقد إلى حد أن التغيرات الاسمية في أسعار الصرف تتحول إلى تحركات ف. الدولار
يمة قدرة تنافسية مضعفة وفيما يختص بالبلدان الأخرى، فٕانَّ الزيادة في القدرة . واجهت البلدان ذات العملات القِّ

وعلاوة على ذلك، فٕاّن . التنافسية لا تعني بالضرورة زيادة في صادراتها نتيجة للضعف الذي لازم الطلب العالمي
  .ر مقابل عملات البلدان النامية جاءت بخطر حدوث زيادة في قيمة ديونها الخارجيةارتفاع قيمة الدولا

  
في قيمة  انخفاضاشهدت تقريبا جميع بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ذات معدلات سعر الصرف الغير مستقر 

صدير منخفضة وعلى الرغم من أن هذا يعني تكاليف ت. ٢٠٠٨عملاتها أمام الدولار الأمريكي بعد منتصف عام 
بالدولار، فٕانها لم تترجم ذلك كزيادة في صادراتها في وقت كانت فيه واردات البلدان المتقدمة الكبرى، وخاصة 

وكما . الولايات المتحدة الأمريكية، في إنخفاض وأنَّ عملات البلدان النامية هي الأخرى في إنخفاض أمام الدولار
كما  ،قيمة الدولار في زيادة التكاليف الداخلية لديونها الخارجية بالدولار عارتفاأنه، من الناحية الأخرى، فقد نتج 

 .كانت هي الحال لجميع البلدان النامية المدانة
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  التدهور في موازين الحسابات الجارية. ٦- ٢- ٤
  

بمثابة في أسعار السلع الأساسية، وأزمة الٕائتمان في أسواق التصدير  والانخفاضكان إنخفاض الطلب العالمي، 
في  انخفاضالذا، تواجه العديد من البلدان . في حجم التصدير في العالم أجمع للانخفاضالمصادر الرئيسية 

وهذا صحيح على الرغم . عوائدها التصديرية، والتي تنعكس بدورها في هزات مؤثرة في موازين حساباتها الجارية
ومن الناحية . فاض أسعار النفط والسلع الأساسيةمن أن بعض البلدان لديها قيم واردات منخفضة نتيجة لانخ

الأخرى، فٕانَّ إنخفاض تدفقات التحويلات هو الأخر عامل مهم للأثر السلبي للأزمة على موازين الحسابات الجارية 
، فمن المتوقع أْن )١٨- ٣(والشكل ) ٨-٢(وكما أشير إليه من قبل في الشكل . لدى العديد من البلدان النامية

في الوقت ستشهد فيه  ٢٠٠٩قتصادات المتقدمة تحسنا طفيفا في عجز حسابها الجاري المجمع في تسجل الإ 
وأما مجموعة بلدان . البلدان الصاعدة والنامية هبوطا حادا في فوائضها الضخمة المسجلة في السنوات الأخيرة

أعلى (ها في السنوات الأخيرة منظمة المؤتمر الٕاسلامي التي سجلت فائضا في إجمالي ميزان الحساب الجاري لدي
بليون دولار، وذلك يعود أساسا إلى  ٣٥فيتوقع أْن تسجل عجزا بحوالي ) ٢٠٠٨بليون دولار في عام  ٤٠٠من 

الهبوط الحاد في عوائد نفط بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الكبرى المصدرة للنفط وتباعد موازين الحسابات 
بلد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كانت قد  ٣٠وعلى الرغم من أنَّ . اءالجارية ببلدان إفريقيا جنوب الصحر

ويتوقع أن  ٢٠٠٨بلد في عام  ٣١، فقد زاد هذا الرقم إلى ٢٠٠٧و ٢٠٠٦سجلت عجزا في حسابها الجاري بين 
ي الشرق غالبيتها من بلدان المنظمة ف) بالملحق الٕاحصائي ١١-أنظر الجدول أ ( ٢٠٠٩بلد في عام  ٤٣يرتفع إلى 

 .الأوسط وشمال إفريقيا معظمها من البلدان المصدرة للنفط
  
  معدلات البطالة والفقر ارتفاع. ٧- ٢- ٤
  

وقد تفقد غالبية التحسينات التي تحققت في  ٢٠٠٩من المتوقع أْن يختل معدل البطالة في كافة العالم خلال عام 
السريع في النصف  الارتفاعوبدأت البطالة في . صادية الراهنةالبطالة في السنوات الأخيرة نتيجة للأزمة المالية والٕاقت

المنخفض، الٕانتاج والتجارة في إظهار آثار  الاستهلاكوخاصة في البلدان المتقدمة حيث بدأ  ٢٠٠٨الثاني من عام 
نامية، فمن إلى كافة النشطة الٕاقتصادية في البلدان ال انتقلتوبما أنَّ آثار الأزمة . عكسية في الطلب على العمال

في الوقت الذي تأثرت فيه أسواق  ٢٠٠٩المتوقع أْن تعاني هذه البلدان من خلل يلازم وضع العمالة لديها في عام 
العمل في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بصورة حادة في شكل زيادات في أسعار الغذاء 

  .نةوالوقود في وقت سبق انفلاق الأزمة العالمية الراه
  

وبقيامها في . ٢٠٠٩وانطلاقا من هذه السيناريوهات، قدمت منظمة العمل الدولية مؤخرا توقعات لوضع العمل في 
، قدرت المنظمة أنَّ ٢٠٠٩بتحديث مشاريعها السابقة حول الأثر الكامن للأزمة على أسواق العمل في  ٢٠٠٩مايو 

مليون  ٢٩,٤بما يتراوح بين  ٢٠٠٧ي بلغته في عام مليون الذ ١٨٠,٢البطالة العالمية قد تزيد على مستوى 
، مع سيناريو معتدل بحوالي ٢٠٠٩عاطل في عام ) السيناريو المتشائم(مليون  ٥٨,٨و) السيناريو المتفائل(

وتأخذ . مليون ٢٣٩إلى  ٢٠٩,٦وهذا سيقحم البطالة العالمية في مستويات غير مسبوقة تتراوح بين . مليون٣٩,٤
٪ من جمالي ٣٥قتصادات المتقدمة والٕاتحاد الأوربي، حيث يمثل الٕاقليم حوالي لإ ة مكانها في امعظم هذه الزياد

، )٪١٣,٢(، أمريكا اللاتينية والكاريبي )٪١٧(وكانت أقاليم شرق آسيا . ٢٠٠٩الزيادة العالمية في البطالة في عام 
بمثابة الأقاليم الأخرى الأولى ) ٪١٢,٣( ورابطة الدول المستقلة) خارج الٕاتحاد الأوربي(وسط وجنوب شرق أوربا 

فكافة السيناريوهات تشير إلى خلل جاد في ). ٦-٤أنظر القسم أ بالشكل (المساهمة في زيادة البطالة العالمية 
السريع في توفر فرص العمل نتيجة للأزمة الراهنة إلى تراكم في  الانخفاضأسواق العمل في العالم، حيث يقود 

 ٢٠٠٧٪ في ٥,٧وعلى ضوء هذه السيناريوهات تفيد التقديرات بزيادة في معدل البطالة من . معدلات البطالة
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، ٢٠٠٩في عام ) السيناريو المتشائم(٪ ٧,٤و) السيناريو المتفائل(٪ ٦,٥إلى ما يتراوح بين  ٢٠٠٨٪ في عام ٥,٩و
  ).٦-٤القسم ب بالشكل (٪ للسيناريو المعتدل ٦,٨وتقدير بنسبة 

  
٢٠٠٩عمل الدولية للبطالة فيتوقعات منظمة ال  ٦-٤الشكل
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ILO, Global Employment Trends, May 2009 Update, [www.ilo.org]:المصدر

  
٪ من إجمالي ٤٠,٩بليون عامل في العالم، يمثلون  ١,٢كان هناك أكثر من  ٢٠٠٧ومن ناحية أخرى، ففي عام 

مليون منهم  ٦٢٤وكما أنَّ حوالي . دولار في اليوم ٢قل من عمال العالم، يعيشون مع أسرهم في الفقر بٕانفاق بأ 
وفي هذا الصدد، تشير تقديرات الفاو إلى أن ما يتراوح ما بين . دولار في اليوم ١,٢٥يعيشون في فقر مدقع بأقل من 

نسبتهم  وأنَّ ما تتراوح ٢٠٠٨دولار في اليوم في عام  ٢٪ من العمال في العالم يعيشون على أقل من ٤٣,٧٪ و٤٠,١
ويشار ضمنا إلى أنَّه قد يكون . ٢٠٠٩٪ منهم يعيشون في مستوى أدني من هذا الفقر في عام ٤٦,٨٪ و٤٠ما بين 



51 
 

، وهي هذه زيادة بأكثر من ٢٠٠٩دولار في اليوم في عام  ٢بليون عامل يعيشون دون مستوى  ١,٤هناك أكثر من 
 .٢٠٠٧مليون منذ عام  ٢٠

 

على معظم مؤشرات الٕاقتصاد الشامل في الٕاعتبار، أنَّ العديد  الطارئ الاختلالوضع ويتضح، نظرا لهذه الأوضاع وب
معدلات البطالة في المستقبل  ارتفاعمن بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي غير مستثناة وأنها عانت وسوف تعاني من 

إلى مستوى قياسي عالي  ٢٠٠٨٪ في سبتمبر ١٠,٣وعلى سبيل المثال، فقد زاد معدل البطالة بتركيا من . القريب
وفي اندونيسيا ). TUIK, 2008 and 2009 - ٢٠٠٩و ٢٠٠٨الهيئة التركية للٕاحصاء، ( ٢٠٠٩٪ في فبراير ١٦,١بلغ 

هيئة ( ٢٠٠٨٪ سجلت في الربع الأخير من عام ٣,١من  ٢٠٠٩٪ في الربع الأول من عام ٤ارتفع معدل البطالة إلى 
ويتوقع أْن يرتفع هذا المعدل إلى مستوى غير مسبوق بنسبة ) Department of Statistics Malaysia -الٕاحصاء الماليزية 

وكما ارتفع معدل البطالة في جمهورية مصر العربية . ٪ كانت قد سجلت في العام السابق٣,٧٪ بنهاية العام من ٤,٥
عبئا إضافيا عاى  ٪ في الفترة السابقة، واضعا بذلك٨,٨من معدل  ٢٠٠٩٪ في الربع الأول من عام ٩,٤إلى 

مليون نسمة  ١٥المواطنين المصريين الذين يعيشون تحت مستوى العيش بدولارين في اليوم والمقدر عددهم بـ 
)McGrath, 2009.(   

  

  على مستوى منظمة المؤتمر الٕاسلامي لمواجهة الأزمة تضافر الجهود. ٣- ٤
  

لمية على البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، في جهد منها لتخفيف الآثار السلبية للأزمة الٕاقتصادية العا
مركز أنقرة القيام بٕاعداد ) كومسيك(كلفت اللجنة الدائمة للتعاون الٕاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي 

ن مشروع بحث شامل حول تطوير مقترحات ملموسة، عملية ومجدية لتعزيز التعاون في مجالي التجارة والٕاستثمار بي
ويتمثل الهدف الأخير لهذا المشروع في تنشيط وإثراء جدول أعمال  .البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

جلسات الكومسيك الوزارية السنوية من منطلق تعزيز التعاون الٕاقتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة 
منهج حوى تحليلا للبيانات ذات م تم إجرائه على أساس فهذا التوقيت ومشروع البحث المه. المؤتمر الٕاسلامي

حول  الصلة، ونتائج الأبحاث الأكاديمية، إستبيان خاص تم إعداده لهذا الغرض ومقابلات وجلسة لشحذ الأفكار
ويضم التقرير )." كومسيك(إثراء جدول أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الٕاقتصادي والتجاري "موضوع البحث 
ا من مشاريع المقترحات الملموسة لٕاثراء التعاون الٕاقتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء، مثل الختامي عدد

إنشاء سوق السلع الأساسية لمنظمة "، "إنشاء مركز لتحسين وإنتاج البذور في إقليم منظمة المؤتمر الٕاسلامي"
" الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي،إنشاء منبر مشترك لسلطات رؤوس الأموال بالبلدان "، "المؤتمر الٕاسلامي

  ."توحيد الجمارك ووثائق العبور الحدودي والشحن"و
  

وعلاوة على ذلك، قام مركز أنقرة، بالتعاون مع البنك المركزي بتركيا، إجتماع استشاريا للبنوك المركزية للبلدان 
اون بهدف تعزيز إقتصادات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي لدراسة السبل والطرق الممكنة للتع

أكتوبر  ٣أنعقد إجتماع محافظي البنوك المركزية في إسطنبول في  .الأعضاء في مواجهة الأزمة المالية العالمية
ونتيجة للٕاجتماع، تم عقد العديد من  .السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاجتماعات، م موازاة ٢٠٠٩

مختلف المواضيع والقضايا، مثل إدارة الٕاحتياطي، نظم الدفع، وبناء القدرة بهدف تعزيز  مجموعات العمل لتناول
  .التعاون الدولي في مجتمع منظمة المؤتمر الٕاسلامي والتوصل الجماعي للحلول وحل الأزمات

  
تزال تعاني في وقت لا  ٢٠٠٩التقرير الٕاقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ظهر 

فيه العديد من البلدان المتقدمة والنامية من الآثار السلبية للأزمة الٕاقتصادية والمالية العالمية من حيث تباطؤ النمو 
ولا تزال منظمات التنمية الدولية والٕاقليمية والقومية تواصل جهودها  .الٕاقتصادي المستمر ومعدلات البطالة العالية
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ففي الحقيقة، وفي  .ية للركود العالمي، وخاصة لتخفيف عبء البطالة من المجتمعاتمن أجل كبح النتائج السلب
. المراحل الأولى للأزمة، كان هناك إجماعا عالميا تجاه الحاجة الملحة للخروج بتدابير لتغير هيكل التمويل الدولي

ونادى بها الكثيرين من القادة  ومع ذلك، فالبرغم من أنَّ الحاجة لٕاعادة تشكيل النظام المالي العالمي قد تفوه
َّ أن هذه الأصوات بدأت في الخفوت التدريجي على درجة زال معها هذا الزخم تجاه إعادة هيكلة  العالميين، إلا

في النظام المالي سيقود إلى تكرار الأزمات المالية في لا ريب أنَّ الفشل في إحداث تغيير جوهري  .التمويل الدولي
 .ذي سيجعلها ظاهرة منتظمة بدلا عن استيعابها كظاهرة استثنائية تلم بهذا النظام المتبع حالياالمستقبل، الشيء ال

وهذا سيكون أكبر الأعباء الناجمة عن الأزمة المالية، والأسوأ من كل خسارة تعتري النمو الٕاقتصادي والٕاستخدام، 
  .جب تجنبها مهما كان الثمنالواف
  

حة لتصميم البدائل لنظام مالي عالمي فعال يحمي الأجيال القادمة من مواجهة وفي هذا السياق، فهنالك حاجة مل
مثل التمويل (الٕاسلامية  المبادئومن بين هذه البدائل، فقد جذب نظام مالي يرتكز على . كوارث الأزمات المالية

ي نظام مالي مثل هذا، وف. إهتمام العديدين) القائم على أساس المساواة والمعاملات القائمة على النشاط الفعلي
أو أنه يتم التعامل  )CDSs(ومقايضات العجز عن سداد الديون ) CDOs( الدين الجانبية تزاماتلالنجد أنه لا مكان 

صلب مسببات في  احتلت مكانهاالتي يعمل بها النظام المالي التقليدي وو، بها في ظروف محدودة وضيقة للغاية
نة لو احتل من الباحثين توصلوا إلى أنه كان من الممكن تفادي الأزمة المالية الراه وكما أنَّ العديد .الأزمة الراهنة

فانطلاقا من هذا، من الممكن أْن يقدم مجتمع منظمة المؤتمر  .مثل هذا النظام مكانه في المعاملات المالية العالمية
لمبادئ الٕاسلامية ليعمل كوسيط فعال الٕاسلامي فرصة ثمينة للمجتمع الدولي بتقديمه للنظام المالي القائم على ا

ويتعين علينا، في . للقطاع الٕانتاجي، الشيء الذي يمكن في المستقبل من تفادي الأزمات المالية التي ليس لها مبرر
  .وإنما لخير البشرية كافةليس لنفع مواطنينا فقط،  ،المستوى الجماعي، عدم تفويت هذه الفرصة
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  لٕاقتصادية لتذبذب أسعار الغذاء على بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميا- الآثار الٕاجتماعية. ٥
  

  الاتجاه السائد في أسعار المواد الغذائية. ١- ٥
  

ثابتة ومستقرة نسبيا زيادة درامية وتذبذب مفرط في أسعار جميع  بأسعارشهد العالم بعد مرور عقد من الزمان تميز 
ليوصلها إلى  ٢٠٠٧التصاعدي مسيرة الأسعار إلى أعلى في عام  تجاهالادفع هذا . ٢٠٠٥السلع الرئيسية منذ عام 
دولار للطن في  ٣٤٤، إلى )١- ٥(فبلغت أسعار القمح، كما هو مبين في الشكل . ٢٠٠٨مستويات قياسية في عام 

 ٢٠٠٧٪ عن مستوى ١٠٩وبزيادة بلغت . ٢٠٠٧٪ عن أسعار عام ٣١، مسجلة بذلك زيادة بحوالي ٢٠٠٨عام 
٪ والذرة ٣٨، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذرة الشامية بنسبة ٢٠٠٨دولار للطن في  ٦٩٧ر الأرز بلغت أسعا

 .٢٠٠٧٪ عن أسعار عام ٤٥٪ وفول الصويا بنسبة ٢٤الرفيعة بنسبة 
  

)طن/دولار(أسعار السلع الغذائية الرئيسية  ١-٥الشكل
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*  Maize: US No.2, Yellow, U.S. Gulf  (Friday); Wheat: US No.2, Hard Red Winter ord. Prot, US Fob Gulf (Tuesday); Rice: White Rice, 

Thai 100% B second grade, f.o.b. Bangkok  (Wednesday), Sorghum: US No.2, Yellow, U.S. Gulf  (Friday); Soybeans: US No.1, Yellow,  

U.S. Gulf (Friday). 

 .FAO, International Commodity Prices Database: المصدر

  

من مستويات قمتها، وذلك حسب ما  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ء هبوطا خلال افالبرغم من أنَّه شهدت الأسعار العالمية للغذ
ونتيجة لهذا . ، إلا أنَّ أسعار الغذاء العالية لا تزال سارية في البلدان النامية٧إليه التقرير الأخير الصادر عن الفاو أشار
والبلدان الأكثر تضررا هي . الغذاء العالية أسعارمن  ٨٪ من البلدان النامية الثمانية والخمسون٨٠، تعاني الوضع

لسعر الذي كان سائدا في أسعار الأرز بمستوى ملحوظ بأعلى عن ا ارتفعتالبلدان الٕافريقية جنوب الصحراء، حيث 
٪ ٨٩الٕاثني عشر شهر الماضية؛ في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار الذرة الشامية والدخن والذرة الرفيعة عالية في 

                                                 
  .Crop Prospects and Food Situation”, April 2009“ - ٢٠٠٩آفاق المحاصيل والوضع الغذائي، إبريل   ٧
أداة البيانات -السعار القومية للأغذية الأساسية"هذه البلدان مضمنة في النظام العالمي للٕاعلام والٕانذار المبكر عن الأغذية والزراعة لمنظمة الفاو   ٨

  ”FAO-GIEWS in “National basic food price – data and analysis tool. والتحليل
[http://www.fao.org/GIEWS/english/index.htm]  
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وهذا بدوره يخلق المزيد من المصاعب للملايين من الناس الذين يعانون . من البلدان التي شملتها قاعدة البيانات
 .أصلا من الجوع والفقر

  
ميلا بالصعود إلى أعلى مدفوعا بالزيادة الأسية في  ٢٠٠٨-٢٠٠٥المؤشر العالمي لأسعار الغذاء خلال الفترة  عكس

٪ عن ١٩، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة ٢٠٠٨أسعار السلع الغذائية الرئيسية، كما هو الموقف في عام 
يادات عالية في أسعار الغذاء بأعلى من إلى البلدان النامية شهدت ز) ٢-٥(يشير الشكل . ٢٠٠٥مستويات عام 

٪ خلال ٢٣المتوسط العالمي، والشاهد على ذلك هو أنَّ مؤشر أسعار الغذاء لدى البلدان النامية سجل زيادة بنسبة 
وكما لم تستثنى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من هذا الوضع لطالما سجلت سعار الغذاء في هذه . هذه الفترة

فالبرغم من هذه الزيادة الحادة كان مؤشر سعر الغذاء لدى بلدان . ٪ خلال نفس الفترة٢٩نسبة البلدان زيادة ب
  ).٢-٥الشكل (المؤتمر الٕاسلامي أدنى من المتوسط العالمي ومتوسط البلدان النامية خلال الفترة قيد النظر 

  
)١٠٠=٢٠٠٠(مؤشر سعر الغذاء  ٢-٥الشكل
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 ارتفعوكما أنه ). ٣-٥الشكل (ارتفع مؤشر سعر الغذاء في جميع المجموعات الٕاقليمية بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي 
سجل إقليم جنوب  ٢٠٠٨-٢٠٠٠وخلال الفترة . في بعض الأقاليم بمعدلات عالية عاكسا لتقلبات وتذبذب أكثر

٪ ومن ثم إقليم أوربا وآسيا الوسطى ٧٧لصحراء بنسبة ٪، تلاه إقليم إفريقيا جنوب ا٨٦آسيا الزيادة الأعلى بنسبة 
ظلت الزيادة المئوية في مؤشر أسعار الغذاء لكل من هذه الأقاليم الثلاثة عالية أكثر من متوسط منظمة . ٪٦٩بنسبة 

وعند مستوى القمة للأزمة الغذائية شهدت بلدان جنوب آسيا . ٪ في ذات الفترة٦٥المؤتمر الٕاسلامي البالغ 
٪ في مؤشر أسعار الغذاء، تلتها ٢٩أكبر زيادة بلغت  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في الفترة الأع

٪، في الوقت الذي كانت فيه الزيادة في إقليم شرق آسيا والباسيفيكي ١٢جنوب الصحراء بنسبة  إفريقيادول 
 .٪٣منخفضة عند نسبة 
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)١٠٠=  ٢٠٠٠(مر الٕاسلامي مؤشر سعر الغذاء حسب أقاليم منظمة المؤت  ٣-٥الشكل
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 منظمة العمل الدولية:المصدر

  

فحسب ما صرحت به . مختلفة اتجاهاتوعلى المستوى الفردي للبلدان عكست أسعار السلع الغذائية الرئيسية 
والدخن في تضاعفت أسعار الأرز في ساحل العاج، والقمح في السنغال، والذرة الرفيعة ) FAO 2008a(منظمة الفاو 

القمح في السودان والأرز  أسعاروخلال نفس الفترة زادت . ٢٠٠٨وحتى مارس  ٢٠٠٧نيجيريا في الفترة من مارس 
إلى  ٢٠٠٨في طاجكستان فقد بلغت أسعار الخبز في فبراير  وأما. ٪ على التوالي٦٦٪ و٤٣في بنغلاديش بنسبة 

وعلى الرغم من حدوث انخفاض كبير في . ٢٠٠٧مستوى أكثر بمرتين عما كانت عليه في نفس التاريخ من 
َّ أنَّ أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة للغاية ٢٠٠٨الأسعار العالمية للسلع الغذائية منذ الربع الثالث من عام  ، إلا

، ارتفعت أسعار الذرة )٢٠٠٩(فحسب ما ذكر تقرير لمنظمة الفاو . في بعض بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
قت الذي و٪ عما كانت عليه في نفس الشهر من العام السابق في ال٢٩بنسبة  ٢٠٠٩مية في موزمبيق في مارس الشا

ارتفعت أسعار  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخلال فبراير . ٪ خلال نفس الفترة٥٠ارتفعت فيه أسعار القمح في باكستان بنسبة 
الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأرز المستورد ٪ على التوالي، في ٦٨٪ و٢٩الذرة الرفيعة في النيجر والسودان بنسبة 

  .٪ في نفس الفترة٤٨في السنغال بنسبة 
  
  الٕاقتصادية للأزمة الغذائية على إقتصادات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي –الآثار الٕاجتماعية . ٢- ٥
  

لكلي والجزئي على تسببت الأزمة أسعار المواد الغذائية الأخيرة في جلب آثار سلبية خطيرة في المستويين ا
فالبلدان النامية، التي . البلدان النامية، وضمنها إقتصادات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي إقتصادات

تعاني من نقص في الٕانتاج الغذائي والمعتمدة على الواردات لتلبية الطلب المحلي على الغذاء كانت أكثر عرضة 
فتضخم أسعار الغذاء أدى إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي، ورفع فواتير واردات  .لهذه الآثار من البلدان الأخرى

  .الأغذية والعجز التجاري، وأثار بوادر التضخم وأطل بآثار سلبية جادة على الصحة والتعليم في هذه الٕاقتصادات
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  نقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي. ١- ٢- ٥
  

عن التضخم في أسعار المواد الغذائية هي الزيادة في انعدام الأمن الغذائي واحدة من أهم الآثار السلبية الناجمة 
٪ ممن يفتقدون الأمن الغذائي في العالم والذين ينفقون الجزء ٩٨وخاصة في البلدان النامية، التي هي مأوى لحوالي 

الصادر قبل  ٢٠٠٨غذائي الأمن ال انعداموحسب تقرير الفاو حول موقف . الغذائي الاستهلاكالأكبر من دخلهم على 
- ٢٠٠٣مليون ممن يفتقرون للتغذية في العالم في الفترة  ٨٤٨الأزمة الغذائية الراهنة، فقد كان هناك حوالي  انفلاق
مليون آخرين غلى  ٧٥هذا، وقد جرَّ تضخم أسعار الغذاء حوالي . مليون منهم في البلدان النامية ٨٣٢، يعيش ٢٠٠٥

ومع ذلك، فقد حدثت كل هذه الزيادة تقريبا في . مليون نسمة ٩٢٣لعالمي الكلي إلى هذه الدائرة ليرفع العدد ا
  ).٤- ٥الشكل ( ٢٠٠٧مليون نسمة في عام  ٩٠٧البلدان النامية وزاد عدد الذين تنقصهم التغذية إلى 

  
 ٤-٥الشكل  )مليون(السكان الذين يعانون من نقص التغذية في العالم 
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من ) ٪٨٩(مليون  ٧٥٠ومن بين الأقاليم النامية شهد إقليمي أسيا والباسيفيكي وإفريقيا جنوب الصحراء اللذان يأويان 
د ، وبذا زاد، على التوالي، عد٢٠٠٧، التضخم الأكبر في أسعار الغذاء في ٢٠٠٥-٢٠٠٣جوعى العالم في الفترة 
  .مليون آخرين ٢٤مليون و ٤١الذين يفتقدون التغذية بـ 

 

 ٥-٥الشكل  السكان الذين يعانون من نقص التغذية في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
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ي بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وهو مليون نسمة من ناقصي التغذية ف ٢١٧كان هناك  ٢٠٠٥-٢٠٠٣وفي فترة 
، )٥-٥(وكما هو مبين في الشكل . ٪ من إجمالي الذين يعانون من نقص التغذية في البلدان النامية٢٦,١عدد مثل 

 ٢١٧إلى  ١٩٩٢-١٩٩٠مليون في  ١٩٢فقد زاد عدد الذين تنقصهم التغذية في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من 
وكما ارتفعت حصة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي . ٪١٣ت زيادة بنسبة ، أي كان٢٠٠٥-٢٠٠٣في 

  .٪٢٥,٦٪ إلى ٢٢,٨في العدد العالمي الكلي لمن يعانون من نقص التغذية من 
  

 ٦-٥الشكل  )٪(انتشار نقص التغذية حسب أقاليم منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
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مساهمة الذين يعانون من نقص التغذية  –الذين يعانون من نقص التغذية  انتشار انخفضوعلى الرغم من ذلك، فقد 
وبالطبع، فقد . ٪ في نفس الفترة١٦٪ إلى ١٩في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من  -في إجمالي السكان

في كافة أقاليم منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ٢٠٠٥-٢٠٠٣إلى  ١٩٩٢-١٩٩٠حالة نقص التغذية خلال الفترة  انخفضت
، سجل إقليم إفريقيا جنوب الصحراء الحصة الكبرى من السكان الذين يعانون من ٢٠٠٥- ٢٠٠٣وفي الفترة . الفرعية

رق ، ش)٪١١(، إقليم أوربا واسيا الوسطى )٪١٦(تلاه إقليم جنوب آسيا ) ٪٢٤(نقص التغذية في إجمالي السكان 
-٥الشكل ) (٪٧(اللاتينية والكاريبي  أمريكاومن ثم ) ٪٩(، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )٪٩(آسيا والباسيفيكي 

٦.(  
  

وعلى المستوى الفردي للبلدان، أظهرت بعض البلدان الأعضاء تقدما مثيرا، الشيء الذي انخفض معه عدد الذين 
ومع ). ٧-٥الشكل ( ٢٠٠٥-٢٠٠٣إلى  ١٩٩٢-١٩٩٠ترة يعانون من نقص الغذاء في إجمالي سكانها خلال الف

ذلك، لا يزال معدل انتشار نقص التغذية مرتفعا جدا في معظم البلدان الأعضاء، لا سيما في أفريقيا جنوب 
وبمعطى أنَّ التضخم في الغذاء أدى إلى تدهور حالة الأمن الغذائي في آسيا والباسيفيكي وإفريقيا . الصحراء وآسيا
حراء، فستطرأ على البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في هذه الأقاليم الفرعية آثارا اجتماعية جنوب الص

  .اقتصادية سلبية أكثر من الدول الأعضاء الأخرى وسيزيد عدد السكان الذين يعانون من نقصان التغذية –
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 ٧-٥كلالش )٪(انتشار نقص التغذية في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
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  التضخم. ٢- ٢- ٥
  

وكما هو مبين في . الأخير في أسعار السلع الغذائية مساهمة كبيرة في متوسط معدل التضخم العالمي للارتفاعكان 
٪ في عام ٦، ليصل إلى ٢٠٠١نذ فقد رجع معدل التضخم العالمي، الذي كان في تناقص مستمر م) ٨-٥(الشكل 
فقد  )IMF 2009b(وحسب ما أشار إليه صندوق النقد الدولي . ٢٠٠١٪ التي سجلها في عام ٤، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨
٪ في ٢٧، مقارنة بما كانت عليه بنسبة ٢٠٠٧٪ في عام ٤٤حصة أسعار الغذاء في التضخم العالمي إلى  ارتفعت
٪ ١٩,٥لمنتجات الغذائية في التضخم العام في البلدان المتقدمة بحوالي وفي الوقت الذي تساهم فيه ا. ٢٠٠٦

وقد ارتفع معدل . ٪ في الٕاقتصادات الصاعدة والنامية٦٧إلى  ٤٠، نجد أنَّ هذه الحصة تتراوح بين )٢٠٠٧(
 ركبي البلدان المتقدمة والنامية بقدر إقتصاداتمن معدلات  بأعلىالتضخم في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

من  بالانخفاض اتجاهاسجل معدل التضخم لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ٢٠٠٤-٢٠٠١وخلال الفترة . للغاية
مرة أخرى بمستوى معتدل حتى  الارتفاع٪ تقريبا، ولكن بدأ في ٦,٦٪ إلى ١٢مستوى قمته الذي كان بنسبة 

أسعار الغذاء  بارتفاع٪ محفزا ١٢كثر من ، أي بأ ٢٠٠٨وعليه، عاد التضخم إلى خانة الرقمين عند نهاية . ٢٠٠٧
 .العالمي التضخموالوقود، مضاعفا لمتوسط معدل 
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)٪(التغير السنوي في مؤشر سعر المستهلك:التضخم  ٨-٥الشكل
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٢٠٠٩صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل:المصدر

  
 ٤٠ضخم لدى الأقاليم التي تقع فيها غالبية بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من تتراوح مساهمة أسعار الغذاء في الت

وحسب ما أشار إليه التقرير المشترك بين . ٪ في الوقت الذي ظلت فيه مساهمة أسعار الطاقة منخفضة للغاية٦٧إلى 
تضخم في الغذاء منذ فقد ساهم ال" ٢٠١٧-٢٠٠٨حالة الزراعة "منظمة التعاون الٕاقتصادي والتنمية والفاو حول 

٪ في باكستان، ١٠,٦نقاط من إجمالي نسبة مؤشر أسعار المستهلك البالغة  ٧,٦بـ  ٢٠٠٨وحتى فبراير  ٢٠٠٧فبراير 
نقطة من  ٤,٤٪ في مصر، و٩,٥نقطة من إجمالي نسبة  ٥,٦٪ في بنغلاديش، و١٠,٣نقطة من إجمالي نسبة  ٩,٢و

٪ في الأردن ٥,٤من إجمالي مؤشر أسعار المستهلك الذي بلغ نسبة نقطة  ٣,٦٪ في السنغال، و٥,٨إجمالي نسبة  
  ).١-٥الشكل (
  

  )٢٠٠٨فبراير -٢٠٠٧فبراير (مساهمة الغذاء في تضخم سعر المستهلك   ١- ٥الجدول

  
إجمالي تغير النسبة

المئوية في مؤشر أسعار 
 المستهلك

  )٪(حصة نفقات الغذاء   تضخم أسعار الغذاء
مساهمة الغذاء في 

الي تغير مؤشر أسعار إجم
  )٪(المستهلك 

  البلدان النامية
 4,5 8,0411,638,9 غواتيمالا
 15,9 19,3725,662  ٭سريلانكا
 7,6 10,618,241,5 باكستان
 5,6 9,513,541,5 مصر

 4,4 5,810,940,3 السنغال
 3,6 5,49,139,7 الأردن
 9,2 10,314,264,5 بنلاديش
 12,4 15,424,650,5 كينيا
 5,9 9,911,850,3 هاييتي
 1,9 46,429,6 بيرو

 4 7,718,321,8 بتسوانا
 2,9 8,613,621  جنوب إفريقيا
  البلدان المتقدمة
 0,5 45,19,8  الولايات المتحدة

 0,8 2,8516,3 فرنسا
 0,8 2,87,410,4 ألمانيا
 0,7 2,55,611,8 بريطانيا
 0,3 11,419 اليابان
 1,6 4,47,121,9 إسبانيا
 2,2 4,37,130,4 بولندا
  مل على المشروبات والتبغت٭ يش
 الفاو-، منظمة التعاون الٕاقتصادي والتنمية٢٠١٧-٢٠٠٨آفاق الزراعة :المصدر
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وات غير وبالٕاضافة إلى الأثر المباشر على التضخم، فقد رفعت الزيادة في أسعار الغذاء معدل التضخم من خلال قن
فقد شهدت معظم البلدان . مباشرة مثل الضغط إلى أعلى على نمو الرواتب الشهرية وزيادة أسعار السلع غير الغذائية

النامية ذات الدخل المنخفض، حيث يمثل الغذاء الجزء الرئيسي في نفقات المستهلك، شهدت هذه الآثار الغير 
ندوق النقد الدولي، قد تتسبب زيادة بنسبة مئوية واحدة في وحسب تقديرات ص. مباشرة أكثر من البلدان الأخرى

نقطة مئوية في أسعار السلع غير الغذائية والخدمات في البلدان  ٠,٦ – ٠,١أسعار السلع الغذائية في زيادة تبلغ 
د في نقاط مئوية في عام واح ٠,٩ – ٠,١شهر؛ وقد تؤدي إلى زيادة تتراوح بين  ١٢-٦النامية خلال فترة تمتد من 

وعلى النقيض من ذلك، ليس لها آثار على أسعار السلع غير الغذائية والخدمات في البلدان . البلدان الصاعدة
  ).IMF, 2007(المتقدمة 

  
  زيادة فواتير الأغذية المستوردة والعجز التجاري. ٣- ٢- ٥
  

رة ملحوظة حلال العقود الثلاثة على الأغذية المستوردة في العديد من البلدان النامية بصو الاعتمادحالة  ارتفعت
وحسب ما  .الماضية محفوزة بالدخول المرتفعة والٕانتاج المحلي المنخفض والنمو العالي للسكان وتحرير التجارة

فٕانَّ حصة المدخلات الٕانتاجية في البلدان الأقل نموا للقمح ) Rosen & Shapouri 2008(أشار إليه روزن وشابوري 
هذه الحصة من  ارتفعتوبالنسبة لٕانتاج السكر فقد . ٢٠٠٥٪ في ١٣٠لى أكثر من إ  ١٩٨٠٪ في ٩٣قفزت من 

وكما لوحظ ذات الشيء في الزيوت النباتية، حيث ارتفعت هذه . ٢٠٠٥٪ في ٦٥إلى أكثر من  ١٩٨٠٪ في ٤
  .٪٨٠٪ إلى ٦الحصة من حوالي 

  
 ٩-٥الشكل )ليون دولارب(صادرات وواردات منظمة المؤتمر الٕاسلامي الغذائية والميزان التجاري 
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قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية على الٕانترنيت:المصدر

، فقد ارتفعت الفاتورة العالمية للواردات الغذائية إلى ذروة تاريخية )FAO 2008b(وحسب ما أشارت إليه منظمة الفاو 
وظلت . ٢٠٠٨٪ في ٢٦أخرى بنسبة  ، في الوقت الذي يتوقع فيه زيادة٢٠٠٧بليون دولار في عام  ٨٢٠بلغت 

البلدان الأقل نموا والبلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي الأكثر عرضة حيث يقدر أن ترتفع حصتها في 
. ٢٠٠٨٪ في عام ٤٠-٣٧، بمعدل يتراوح بين ٢٠٠٦/٢٠٠٧٪ في ٣٠واردات الغذاء العالمية، والتي زادت بنسبة 

إلى إختلالات جديدة في الاقتصاد الكلي عن طريق وضع المزيد من الضغوط على  وارتفاع فواتير الاستيراد سيؤدي
  .التجارة المتدهورة أصلا والعجز المالي في هذه الٕاقتصادات
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َّ أنَّ معظم بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على  فالبرغم من أنها إقتصادات زراعية، إلا
وكمجموعة، فٕانَّ بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي بلدان مستوردة للغذاء وقد . ها الغذائي الداخليالواردات لتلبية طلب

  ).٩- ٥الشكل ( ٢٠٠٧بليون في عام  ٢٥إلى  ٢٠٠٠بليون دولار في عام  ١٤بلغ العجز التجاري الغذائي لديها من 
  

ا اللاتينية مجموعات مصدرة للغذاء ظلت كل من مجموعات شرق آسيا والباسيفيكي، أوربا وآسيا الوسطى وأمريك
بين المجموعات الٕاقليمية بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي، في الوقت الذي كانت فيه مجموعات الشرق الأوسط وشمال 

وارتفع فائض تجارة الأغذية لدى . إفريقيا، إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا مجموعات مستوردة للأغذية
بليون دولار في عام  ١٦إلى  ٢٠٠٠بليون دولار في عام  ٤إلى أربعة أضعاف من مجموعة شرق آسيا والباسيفيكي 

العجز الأكبر في تجارة الغذاء  الشرق الأوسط وشمال إفريقياإقليم ، في الوقت الذي سجلت فيه مجموعة ٢٠٠٧
الشكل ( ٢٠٠٧بليون دولار في عام  ٣٥بليون دولار إلى أكثر من  ١٨من  ٢٠٠٠الذي بلغه في مستوى لمضاعفا ل

١٠-٥.(  
  

)بليون دولار(ميزان تجارة الأغذية حسب أقاليم منظمة المؤتمر الٕاسلامي   ١٠-٥الشكل
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2000
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قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية على الٕانترنيت:المصدر

  
هذه  ظلت البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي أكثر عرضة لتكاليف واردات الغذاء المرتفعة، خاصة وأنَّ 

 ٦وتضاعف عجز تجارة الأغذية لديها من البلدان تشكل تقريبا نصف واردات منظمة المؤتمر الٕاسلامي الغذائية 
سوف يزيد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية من توسيع العجز . ٢٠٠٧بليون دولار في عام  ١٢إلى  ٢٠٠٠بليون في عام 

قرار المالي لدى البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي في تجارة الأغذية ويسبب انعكاسات سلبية على الاست
 .في هذه الفئة

  
  التعليم والصحة. ٤- ٢- ٥
 

عادة ما يترك الناس في البلدان النامية بدخول زهيدة لتلبية الخدمات الٕاجتماعية الأخرى مثل التعليم، الرعاية 
ومن ثم زاد تضخم أسعار  .ات الأسرة المعيشيةحصة الغذاء في نفق لارتفاعالصحية والٕاسكان، وذلك يعود نتيجة 

والأدلة من صدمات . المواد الغذائية هذا الوضع تفاقما من خلال التأثير سلبا على الدخل الحقيقي للأسر الفقيرة
الدخل الحقيقي السابقة توحي بأن هناك خطرا كبيرا على النتائج التعليمية للفقراء بحيث أنهم لا يستطيعون إرسال 
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وعلى . هم إلى المدارس، وسيقومون بدلا عن ذلك بٕاقحامهم في النشاطات الٕانتاجية لتغطية النفقات المنزليةأبنائ
٪ في أسعار ثلاثة من المحاصيل الغذائية ٤٠من  بأكثرزيادة  ١٩٩٧/١٩٩٨سبيل المثال، واجهت بوركينا فاسو في 

الكبير في الٕانتاج الزراعي نتيجة  الانخفاضفيها  التي تسبب –الذرة الرفيعة، الدخن والذرة الشامية  –الرئيسية 
. ونتيجة لذلك تأثر كل من منتجي ومستهلكي الغذاء تأثرا بالغا أدى إلى إضعاف دخلهم). Grimm, 2009(للجفاف 

وفي . بالمدارس الالتحاق٪ في معدلات ١٠وأدى هذا إلى خفض كبير في إنفاقهم على التعليم وهبوط بنسبة 
بين الفقراء ١٩٩٧خلال الأزمة الٕاقتصادية التي حدثت في عام بالمدارس  الالتحاقضت معدلات اندونيسيا، انخف

سنة الغير ملتحقين  ١٢-٧ملحوظ حيث تضاعف عدد الذين تتراوح أعمارهم بين في المناطق الريفية بشكل 
  .٪١٢٪ إلى ٦بالمدارس من 

  
ات الدخل المنخفض، إلى خفض نفقاتها التعليمية كما اضطرت أزمة الغذاء الراهنة الأسر، وخاصة في البلدان ذ

في بنغلاديش إلى أن حوالي ) World Bank 2008(ويشير مسح أجراه البنك الدولي مؤخرا . لتغطية متطلباتها الغذائية
 نصف الأسر التي شملها المسح قامت بخفض النفقات التعليمية لتتمكن من التغلب على أسعار المواد الغذائية

  .المرتفعة
  

ولأسعار الغذاء العالية أيضا آثار عكسية على الصحة، لطالما أنَّ الفقراء يتركون دون خيار سوى تخفيض كمية 
وبالتالي، يتدهور مستوى تغذيتهم  .ونوعية الغذاء نتيجة للدخل المنخفض وحصة الغذاء الكبيرة في إجمالي النفقات

الثانية يتكبد الأطفال الجزء الأكبر من المعاناة من غيرهم وللمرة . مؤديا إلى خسائر لا يمكن تلافيها في صحتهم
حسب ما أشار إليه ذات المسح المعد من و. وينتشر فقدان الوزن وتزداد حالات سوء التغذية بأضعاف ما هي عليه

ل من الخل الأزمة الغذائية الأخيرة عدد الأطفال الذين يعانونفقد زادت ) World Bank 2008(قبل البنك الدولي 
وقد ضربت البلدان ذات الدخل المنخفض في آسيا  .مليون ٤٤ين نتيجة لسوء التغذية في الدائمالٕادراكي والبدني 

وإفريقيا جنوب الصحراء التي بها مستويات عالية من حالات سوء التغذية الموجودة مسبقا ضربة مبرحة وكانت 
  .الأكثر تضررا

  
  ارتفاع دخل المزارعين. ٥- ٢- ٥
  

نه يبدو أنَّ أسعار الغذاء العالمية العالية قد تشجع الٕانتاج الزراعي وتزيد من دخل المزارعين، إلا أنَّ بالرغم من أ 
مقدرة المزارعين على الاستفادة من الأسعار العالية عادة تعتمد على توفر المصادر والوصول إلى الأسواق المحلية 

الغذاء العالية محصورة على كبار المزارعين، وخاصة من أسعار  الاستفادةوكما هو معتاد، فٕانَّ . والعالمية
لٕاشارات  الاستجابةالمتواجدون في الدول المتقدمة، والذين يتمتعون بالوصول الأسهل إلى السوق والقادرين على 

الغذاء الراهنة لم يتمكن سوى عدد قليل من المزارعين من تحقيق الفائدة،  ارتفاعوخلال فترة  .السوق العالمية
لان تكاليف المدخلات الزراعية مثل المخصبات، البذور، الوقود والأعلاف الحيوانية كانت عالية للغاية  وذلك

٪ على ٧٢٪ و٩٨وحسب تقديرات منظمة الفاو، فقد ارتفعت أسعار المخصبات والبذور بنسبة  .خلال نفس الفترة
تضاعف مؤشر الفاو لمدخلات الٕانتاج في  وخلال أوقات الذروة لأسعار المواد الغذائية، .٢٠٠٦التوالي منذ عام 

ومع الوضع في الٕاعتبار تمكن المزارعين في البلدان . ٢٠٠٧مقارنة بنفس الفترة من عام  ٢٠٠٨الربع الأول من عام 
المتقدمة الحصول على القروض التمويلية والوصول الأفضل إلى السوق، فقد زاد، استجابة لأسعار السلع الغذائية 

٪ في البلدان ١، في حين ظلت هذه الزيادة بأقل من ٪ في البلدان المتقدمة١١اج الحبوب بنسبة المرتفعة، إنت
وفي حقيقة الأمر، وإذا ما استثنينا الٕاقتصادات الصاعدة مثل الصين، الهند والبرازيل، نجد أنَّ إنتاج الحبوب  .النامية

  ).FAO, 2008c(عن زيادة يشار إليها  ٪ ناهيك١,٦الغذائية في بقية البلدان النامية قد انخفض بنسبة 
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 اتفاقيةويدافع العديد من الخبراء أنَّه بٕامكان أسعار الغذاء المرتفعة في السوق العالمية أْن تساعد في الوصول إلى 
وذلك يعود إلى أنَّ الحاجة للدعم المالي للقطاع الزراعي ستصبح ضئيلة نتيجة . جولة الدوحة حول التحرير الزراعي

ر الغذاء العالية، الشيء الذي سيجعل الأمر أكثر سهولة للبلدان المتقدمة لتقليص المعونات المالية التي تقدمها لأسعا
تزال تقاوم تعرض مزارعيها لتأثير المنتجين  وعليه، سيصبح بٕامكان البلدان النامية التي لا .للقطاع الزراعي بها

وهذا سيؤدي إلى . م فتح قطاعها الزراعي للمنافسة الدوليةالأجانب الحاصلين على دعم مالي من حكومات بلدانه
عدالة أكثر في التجارة الدولية للأغذية وسيحصد المزارعون في البلدان النامية ثمار وصولهم إلى السوق العالمي 

)Bhagwati & Panagariya, 2008.( 
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  السياسية والانعكاساتالملاحظات الختامية . ٦
  

آثار سلبية على كل من القطاع المالي والقطاعات  وفي الآونة الراهنة بمرحلة هبوط حاد ذيمر الٕاقتصاد العالمي 
وفي حقيقة الأمر، ففي الوقت الراهن أصبحت . الٕانتاجية في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء

المؤتمر الٕاسلامي، أكثر تكاملا مع العديد من البلدان النامية في العالم، وضمنها البلدان الأعضاء في منظمة 
تجارتها الخارجية المتزايدة، والٕاستثمار الأجنبي المباشر  اتجاهاتالٕاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي من خلال 

وتعمقت في البلدان المتقدمة، إلا أنَّ العديد من  نشأتفالبرغم من أنَّ الأزمة الراهنة وتبعا لذلك،  .والتحويلات
فالأزمة المالية لذا، . العالمي والاقتصادأصبحت أكثر عرضة لهزات أسواق التمويل الدولية المتلاحقة ن النامية البلدا

العالمية الراهنة بدأت تأتي بآثار عكسية جادة على إقتصادات العديد من البلدان النامية، خاصة ذات المستوى 
وكغيرها من البلدان النامية الأخرى، فقد شهدت  .الدوليةالتكاملي العالي مع الٕاقتصاد العالمي وأسواق التمويل 

البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي العديد من الآثار السلبية جراء الأزمة الراهنة التي بدأت في التعمق منذ 
ل الهيك لاختلافومع ذلك، من الواضح أنَّ مدى هذه الآثار يختلف من بلد إلى آخر نتيجة  .٢٠٠٨سبتمبر 

تباطؤ النمو في الآثار الأكثر شيوعا للأزمة تمثلت . تكامله مع الٕاقتصاد العالمي لدى كل بلد ومستوىالٕاقتصادي 
توقف تدفقات الحاد في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة،  الانخفاضصادرات، الالٕاقتصادي، إنخفاض الطلب على 

موازين الحساب الجاري  اختلالفي أسعار الصرف، المساعدات الٕانمائية الرسمية والتحويلات، التقلب العالي 
  .وارتفاع معدل البطالة بهذه البلدان

  
خلال الفترة قيد  وإتباعها لمسار متشابها في العموم وفي هذا الصدد، وكجزء مهم من مجموعة البلدان النامية

بأدنى من المستوى الذي متوسط الأداء الٕاقتصادي لمجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي ظل  الدراسة، لوحظ أنَّ 
ولهذا السبب، يبدو أنَّ مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي أكثر عرضة للآثار . حققته مجموعة البلدان النامية

  .العكسية للهزات يشهدها الٕاقتصاد العالمي، مثل تباطؤ الٕاقتصادات الكبرى المتقدمة وتقلبات أسواق المال الدولية
  

ص نوعا ما، فقد سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي متوسط قوي في معدلات النمو المتناق الاتجاهوبرغم 
٪ في إجمالي الناتج ٦,٧فقد سجلت متوسط معدل نمو بلغ . ٢٠٠٧-٢٠٠٤الٕاقتصادي الحقيقي خلال الفترة 

لية من ولكن تناقص هذا المعدل بعض الشيء في فترة السنوات الثلاثة التا. ٢٠٠٤المحلي الحقيقي لديها في 
تباطؤ في المبكرة لللآثار لنتيجة  ٢٠٠٨٪ في عام ٥,١٪، وانخفض مرة أخرى إلى ٦,٢، بمتوسط بلغ ٢٠٠٧-٢٠٠٥

ويتوقع أْن ينخفض . الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من العام تسببت فيهنمو النشاط الٕاقتصادي الذي 
٪ في عام ١,٥لمؤتمر الٕاسلامي كمجموعة مرة أخرى بنسبة دان منظمة المتوسط معدل النمو الٕاقتصادي الحقيقي لب

٢٠٠٩.  
  

وعلاوة على ذلك، فقد لوحظ أنَّ متوسط الأداء الٕاقتصادي لدى مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا يزال 
 ١٠، أنَّ ٢٠٠٨معتمدا بدرجة كبيرة على أداء عدد قليل من البلدان الأعضاء بحيث، كما كان الوضع في عام 

٪ من ٧٣,٩لدى بلدان المنظمة و) الناتج المحلي الٕاجمالي(٪ من إجمالي إنتاج ٧١استحوذت على بلدان فقط 
لدخل في إطار منظمة المؤتمر الٕاسلامي، حيث بلغ نصيب اوهذا بدوره عكس تباينا واسعا في  .إجمالي صادراتها

 بالناتج المحلي الٕاجمالي الأدنى لديهاا هو مرة أكثر مم ٣٥٣بالمجموعة  الأعلىالفرد من إجمالي الناتج المحلي 
وعلاوة على ذلك، فقد زادت الديون الخارجية العالية والمستويات المنخفضة للٕاستثمار الأجنبي . ٢٠٠٨في عام 

بلد من هذه  ٢٢المباشر في العديد من البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي الوضع سوءا، حيث يصنف 
٪ من إجمالي تدفقات ٨٣بلدان فقط استحوذت على  ١٠، وأنَّ مثقلة بالديونفقيرة  بلدانالبلدان بٕاعتبارها 

وبالطبع، فٕانَّ هذا الوضع بمجموعة البلدان الأعضاء في  .الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى كافة بلدان منظمة المؤتمر
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ون الٕاقتصادي البيني لدى منظمة المؤتمر منظمة المؤتمر الٕاسلامي يشكل واحدا من العوامل الرئيسية التي تعيق التعا
  .الٕاسلامي، وخاصة التجارة البينية والٕاستثمار في المنظمة

  
ومن ناحية أخرى، فالبرغم من ملاحظة أنَّ بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة تحتضن تنوعا طفيفا في 

لرئيسية في إجمالي الناتج المحلي القطاعات الٕاقتصادية ا) القيمة المضافة(هيكل إنتاجها من حيث مساهمة 
وفي هذا الٕاطار، يلاحظ أنه في لوقت الذي تعتبر فيه . الٕاجمالي، فقد كان هذا التنوع على حساب قطاع الزراعة

لعبها لدور رئيسي في إقتصادات معظم البلدان النامية، إلا أنَّ هذه  افتراضالزراعة النشاط الٕاقتصادي الرئيسي مع 
وفي المتوسط، بلغت حصة الزراعة . لى حالات العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميالسمة لا تنطبق ع

، منخفضة ٢٠٠٧٪ فقط في عام ١١,٥إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
د التحول في ومن الممكن تفسير ذلك بنتائج جهو. ١٩٩٠٪ في عام ١٧,٦تدريجيا من الحصة التي سجلتها بنسبة 

بعض البلدان إلى جانب الصعاب الأخرى المتمثلة في ندرة مصادر المياه، الٕاستثمار الزراعي والبنية التحتية الغير 
  .والتكنولوجيا الزراعية الآلاتستفادة من لاكافية والمستوى المتدني في ا

  
، واصل قطاع الخدمات ٢٠٠٧٪ من إجمالي الناتج المحلي في ٤٤قيض من ذلك، وبمتوسط حصة بلغت نوعلى ال

ولكن  .في لعب الدور الرئيسي وتشكيل المصدر الرئيسي للدخل في العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
يلاحظ في السنوات الأخيرة أنَّ مساهمة قطاع الصناعة في إقتصادات  بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة 

حقق قطاع الصناعة، متضمنا  ٢٠٠٧في عام و .يضيفها قطاع الخدمات ليفوق في المتوسط المساهمة التي اتجه
قطاع رائد  باعتباره٪ في إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى قطاع الصناعة ٤٤,٥بنسبة  حصةالصناعات التحويلية، 

 ومع ذلك، فمن المحتمل عدم الرجوع إلى المساهمة العالية. في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة
للصناعة في إجمالي إنتاج العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة في البلدان المصدرة للوقود، كمؤشر 

وفي هذا  .لمستوى التصنيع العالي في هذه البلدان، وذلك لتصنيف إنتاج النفط والغاز من بين النشاطات الصناعية
، مثل في الآونة الأخيرة في بعض البلدان الأعضاء ةالٕاطار، فالبرغم من أنَّ قطاع الصناعة بدأ كسب أهمي

٪ من إجمالي الناتج ٣٥-٢٠وتركيا، ممثلة لما يتراوح بين  أوزبكستانتركمنستان، اندونيسيا، ماليزيا، طاجكستان، 
  .المحلي لديها، إلا أنَّ أداء هذا القطاع لا يزال ضعيفا في العديد من إقتصادات منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
معظم دول منظمة المؤتمر الٕاسلامي تعتمد بشكل كبير على إنتاج وتصدير  إقتصاداتى الوجه العام، لا تزال وعل 

ولهذا السبب، تحمل التقلبات في أسعار السلع الأساسية العالمية مخاطر . السلع الأولية، معظمها من النفط والزراعة
في هذا الصدد، فٕانَّ تحسين المرافق التصنيعية والتكنولوجيا و. عالية على النمو الاقتصادي المستدام في هذه البلدان

في هذه البلدان أمر في غاية الأهمية لتنويع قاعدتها الٕانتاجية التي قد تؤهلها لزيادة القيمة المضافة ونوعية منتجاتها 
عن ميزانها  الواردات التصنيعية، الشيء الذي سيرفع الضغطعلى  اعتمادافي الوقت الذي تساعدها لتصبح أقل 

  .التجاري
  

وبمعطى هذا الوضع مع ملاحظة التقدم السريع للعولمة والتحرير في الٕاقتصاد العالمي، يبدو أنَّ بلدان منظمة المؤتمر 
في الأسواق  المحتميةالٕاسلامي ستواصل مواجهة تحدي عملية تعرضها للآثار السلبية الناجمة عن المنافسة 

 .في تدفقات التمويل الدولي والتغير التكنولوجي السريع الاستقرارالعالمية، عدم  العالمية، وتقلبات أسعار السلع
الأزمة الغذائية (وأصبح هذا واضحا في الآونة الأخيرة، خاصة خلال الطفرة الأخيرة التي شهدتها أسعار الغذاء 

  .والأزمة المالية العالمية الراهنة) ٢٠٠٨
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أدى إلى  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧لكثير من المواد الغذائية الأساسية والسلع الزراعية في الزيادة الحادة في الأسعار العالمية ل
وظلت البلدان الأقل نموا ذات الدخل المنخفض . تضخم فواتير الواردات الغذائية من البلدان النامية المستوردة

الاختلالات في الاقتصاد  والعجز الغذائي الأكثر ضعفا مع ارتفاع فواتير الاستيراد الشيء الذي يؤدي إلى مزيد من
وفي هذا  .الكلي في هذه البلدان من خلال وضع مزيد من الضغوط على تجارتها وعجزها المالي المتدهورة بالفعل

منها بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر  ١٣بلد في العالم،  ٣٣الصدد، قامت منظمة الفاو في الآونة الأخيرة بتسمية 
وعلى الرغم من ذلك فٕانَّ عدد . ر بأزمة غذائية تحتاج معها للمساعدات الخارجيةالٕاسلامي، بٕاعتبارها بلدان تم

فتفاقم الوضع في أسعار المواد الغذائية . البلدان التي تأثرت من أسعار الغذاء العالية لم يقف بالطبع على هذه البلدان
ض البلدان الأعضاء في منظمة أدى إلى الاحتجاجات وأعمال الشغب في العديد من البلدان الأخرى، متضمنة بع

وهذا يعني بدوره أن أزمة الغذاء ليست مشكلة لبعض البلدان ولكنها مشكلة تواجه الفقراء في . المؤتمر الٕاسلامي
  .جميع أنحاء العالم

  
عض ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ترك الفقراء الذين كانوا ينفقون بالفعل ثلث دخلهم على نفقاتهم الغذائية في ب

وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية العالمية قد . الأحيان بدون ما يمكنهم لتغطية تكاليف الصحة والتعليم
، حسب ما أشارت إليه منظمة الفاو، ٢٠٠٨انخفضت في الآونة الأخيرة من مستويات الذروة التي بلغتها في عام 

د من البلدان النامية، وخاصة الواقعة منها في إفريقيا جنوب إلا أن أسعار الغذاء العالية لا تزال سائدة في العدي
. ، والذرة الشامية والدخن والذرة الرفيعة أعلى للغاية عما كانت عليه في العام السابقالأرزالصحراء، حيث أنَّ أسعار 

هذه المنطقة، وهو  وهذا يعني المزيد من المصاعب بالنسبة لملايين الناس الذين يعانون بالفعل من الجوع والفقر في
ولهذا السبب، يجري الجدل حول أنَّه من  .الاستقراروضع يفضي إلى زيادة الاضطرابات الٕاجتماعية وعدم 

المحتمل أْن تعطل الأزمة الراهنة التقدم الذي تم إنجازه تجاه تحقيق الأهداف التنموية للألفية في العديد من البلدان 
  .النامية والأقل نموا

  
دد، يجب الوضع في الٕاعتبار تدابير سياسة تهدف لحماية الفقراء من أسعار المواد الغذائية المرتفعة وفي هذا الص

ونقص المواد الغذائية كتحرك فوري من قبل حكومات العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة البلدان 
بالرغم من أنها ستكون على حساب و .الأقل نموا وذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي الأعضاء في المنظمة

التخفيضات أو إلغاء التعريفة الجمركية والضرائب على  تكونمن الممكن أْن التكاليف المالية على الحكومات، 
 .السلع الزراعية والمعمول بها من قبل العديد من البلدان نوعا من المساعدة للمستهلكين، خاصة للفقراء منهم

وفي هذا  .الأقل أولوية من أجل تفعيل هذه الخطوة البنودمن  استقطاعاتكومات بٕاجراء وكما يمكن أْن تقوم الح
الصدد، قد تظهر التحويلات الموجهة إلى الفئات الضعيفة كخيار أفضل ومباشر لتخفيف انعدام الأمن الغذائي في 

لتحسين الٕانتاج والٕامداد  ملائمة على المدى الطويلوكما أنَّ هنالك حاجة لتبني سياسة زراعية  .بعض الحالات
  .الزراعيين من أجل التغلب على أسعار الغذاء العالية وتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل

  
تحتية فقيرة  ببنياتيتمتع قطاع الزراعة في العديد من البلدان النامية، وضمنها بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، 

والٕامكانية المحدودة لوصول الأسواق العالمية ينهمك غالبية المزارعين  للغاية، ونتيجة لضعف وسائل المواصلات
ولذا، فهناك حاجة ماسة لتحسين نظم الري والزراعة في المناطق  .في زراعة محاصيل الاستهلاك الضروري اليومي

وكما أنَّ عملية إنشاء  .اص، وخلق بيئية موالية للٕاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعةخالريفية عبر الٕاستثمار، العام وال
. مرافق القروض متناهية الصغر تعتبر ذات أهمية قصوى لمساعدة صغار المزارعين لاستغلال إمكانياتهم الحقيقية

فهناك حاجة لتطوير الأبحاث الزراعية وإتباع السياسات البيئية المناسبة لتخفيف آثار تغير المناخ  ،وعلاوة على ذلك
  .السلبية على الزراعة
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ن الناحية الأخرى، يواجه العالم الآن أزمة اقتصادية ومالية عالمية تشهد معها جميع الٕاقتصادات المتقدمة ركودا وم
خطوات غير مسبوقة على المستويين  اتخاذتم  .الغذائية الأزمةكبيرا، في الوقت الذي لا تزال يكافح فيه لمواجهة 
وجاءت حكومات العديد  .ولتمكين العالم من الخروج من الأزمة يالقومي والدولي لوقف انهيار النظام المالي العالم

من البلدان المتقدمة ببرامج إسعافية كبيرة في الوقت الذي انهارت فيه العديد من البنوك الرائدة والمؤسسات المالية 
تقدمة إلى أوضاعها مع ذلك، وبالرغم من كل الجهود الٕاسعافية والتحفيزية، لم تعد بعد البلدان الم. في هذه البلدان

المصاحب للتوقعات الخاصة بالسنوات القليلة المقبلة وارتفاع معدلات البطالة وتلاشي  التشاؤمالسابقة، إلى جانب 
  .العمال

  
وشبيها لذلك، تمر البلدان النامية، وضمنها البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، عبر أزمنة صعبة حيث 

ن طريق التدهور التجاري، التشديد الذي ساد التمويل العالمي وتدفقات الٕاستثمار الأجنبي أنها جرت إلى الأزمة ع
وقد لا تستطيع العديد منها تخفيف الآثار السلبية للأزمة منفردة نتيجة لمواردها المالية التي . المباشر والتحويلات
ث يعاني ملايين الناس من الفقر، الجوع وتبعا لذلك، ففي العديد من البلدان النامية حي.  تواجه ضغوطا مسبقة

سلبية حادة من قبل الأزمة المالية العالمية عن طريق تقويض أو  انعكاساتوسوء التغذية، لا يزال هناك احتمال وقوع 
ومن المستطاع الٕاشارة إلى أنَّ البلدان النامية واجهت  .نقض التقدم الذي تم نجاه تحقيق الأهداف التنموية للألفية

بالتعليم  الالتحاقمعدلات البطالة، عدم التمكن من  ارتفاعالجوع والفقر،  انتشارو أمر من هذه الأزمة نتج في ما ه
وعليه، سوف  .والحصول على الرعاية الصحية والحماية الٕاجتماعية الغير كافية في العديد من هذه البلدان النامية

  .البلدان النامية مقارنة بالبلدان المتقدمة تكون التكلفة البشرية للأزمة الراهنة أعلى بكثير في
  

التي تمت حتى الان لتخفيف الآثار السلبية للأزمة على المستوى العالمي، الٕاقليمي  الاستجاباتوعلى الرغم من 
وهذا  .دولية شاملة ومؤثرة استجابةوالقومي، لا تزال هناك حاجة قوية للمزيد مكن التعاضد والتكافل والتعاون لخلق 

د على الحاجة لبناء شراكة أكثر فعالية وتنسيق محكم بين الحكومات، ووكالات التنمية والمؤسسات التنظيمية يؤك
فيجب أْن تركز هذه الجهود على إعادة ترتيب الثقة لدى كل من المستهلكين والمنتجين من خلال خلق  .في العالم

  .المعرقلةفرص العمل وتأمين المصادر المالية للأعمال 
  

ء عملية احتواء الخسائر الٕاجتماعية والٕانسانية للأزمة في البلدان النامي خاصة كمجال رئيسي آخر يحتاج إلى وتجي
وبمعطى أنَّه غالبية البلدان النامية تواجه عقبات مالية وتمويلية جادة لمواجهة الجوع المتزايد، والفقر  .تناول جاد

ب البلدان نالتجارية والٕاستثمار، الشيء الذي يتطلب أن تتج والبطالة، فٕانه من الضروري خلق المزيد من الفرص
وكما انه ضروري أيضا أن توفي البلدان  .المتقدمة السياسة الوقائية وتقديم الدعم المالي من أجل التنمية المستدامة

  .ان الأقل نموالمتقدمة، بوصفها المانح التقليدي، بالمساعدات التي تعهدت بها على البلدان النامية، وخاصة للبلد
  

صادرات البلدان التي تعتمد  استمراريةوتستمر أسعار السلع الأساسية العالمية المتقلبة في وضع مخاطر جادة على 
الكبير على صادرات عدد قليل من السلع الأساسية  الاعتمادوكما أنَّ . على عائدات إنتاج وتصدير سلع زراعية قليلة

الحاد في  الانخفاضوكما هو الحال بالنسبة للأزمة الراهنة، فقد كان  .ةيجعلها أكثر عرضة للهزات الخارجي
وفي هذا الصدد، وبغرض تخفيف . مستوى التجارة الدولية من بين الآليات الرئيسية لنقل الأزمة إلى البلدان النامية

بها على الخدمات  حدة الصادرات المنخفضة، يجب على البلدان النامية أخذ تدابير جادة لتحسين الطلب الداخلي
والسلع من خلال تحسين سبل المعيشة وزيادة الدخل، بما فيها تلك التي لسكان الريف الذين يعمل معظمهم 

وذلك من الخطوات اللازمة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض،  اتخاذوالأهم من ذلك، ينبغي  .بالزراعة
حصة إنتاج منتجات الصناعات التحويلية في دخولها القومية  أجل تسريع عملية التحول الهيكلي من خلال زيادة

وفي هذا السياق، هناك دور هام للمجتمع الدولي لتمكين هذه البلدان لحماية  .وتبني السياسات الصناعية المناسبة
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للبلدان الأسواق، لا سيما بالنسبة  إلىمنح حرية الوصول  مؤقتة و وقائية إجراءاتصناعاتها المحلية من خلال فرض 
  .التي تعتمد على السلع الأساسية

  
هذا الوضع يتطلب تعزيز وتحسين التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

وينبغي بذل الجهود للمضي قدما نحو اتخاذ إجراءات سياسة أكثر تكاملا وتضافرا  .بأكثر من أي وقت مضى
وطبقا لذلك، فهناك حاجة  .حسين الوضع الاقتصادي لدى مجتمع منظمة المؤتمر الٕاسلاميت للخروج من الأزمة و

ماسة للمزيد من التآزر لتنفيذ السياسات القومية والتعاونية إلى جانب المبادرات الشاملة والمتعددة الأطراف على 
لى المستويات الٕاقليمية والفرع مستوى منظمة المؤتمر الٕاسلامي من خلال المشاريع المشتركة، الخطط والبرامج ع

منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى تحقيق مشاريع أكثر واقعية وملموسة وفي هذا السياق، يجب أْن تسعى بلدان  .إقليمية
لتحسين التعاون الٕاقتصادي والتجاري، وخاصة في مجال التجارة والبينية والٕاستثمار المتبادل في إطار منظمة 

  .المؤتمر الٕاسلامي
  
لوغ هذه الغاية، يجب بذل الجهود لٕانشاء صناديق متخصصة لتمويل التنمية في إطار منظمة المؤتمر الٕاسلامي ولب

منظمة المؤتمر بغرض توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع التعاون الٕاقتصادي المشتركة المجازة من قبل محافل 
وكما  .بينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي والٕاستثمارالٕاسلامي المختلفة، وخاصة تلك المرتبطة بتحسين التجارة ال

ينبغي بذل الجهود أيضا لتحسين بيئة الأعمال مع التركيز على ترقية مستثمري منظمة المؤتمر الٕاسلامي في البلدان 
برامج المشتركة، مثل  الاستثماريةالأعضاء عن طريق تسطير تدابير محددة في الأطر التنظيمية القومية وتعزيز النهج 

الدخول المشترك في أسواق منظمة المؤتمر الٕاسلامي بقيادة بنوك  الاستثمار المشتركة والٕاستراتيجيات و/التجارة
  .الٕاستثمار الخاصة

  
مثل إنشاء وكالة منظمة المؤتمر الٕاسلامي لترقية وفي هذا الصدد، يمكن التوصية ببعض مقترحات المشاريع 

لٕاسلامي للٕاستثمار تشمل معلومات عن التعليم وفرص الٕاستثمار والأطر المؤسسية الٕاستثمار وبوابة منظمة المؤتمر ا
وكما يمكن اقتراح  إنشاء منتدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي  .، ونقاط الٕاتصال المركزيةالاستثماريةوالقيام بالمشاريع 

ة والصناعية، والبنوك الخاصة لرجال للتجارة والاستثمار والتجارة الوطنية ووكالات ترويج الٕاستثمار، والغرف التجاري
بتأسيس ملتقيات أخرى للتعاون الٕاقتصادي، مثل تأسيس سوق منظمة ومن الممكن التوصية . الأعمال والٕاستثمار

المؤتمر الٕاسلامي للسلع لأساسية ومنتدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي لسلطات أسواق رؤوس الأموال علاوة على 
  .ي للبنوك المركزيةرابطة منظمة المؤتمر الٕاسلام

  
اقتصادية الجهود لترقية وتطوير وتشجيع إنشاء منطقة للتجارة الحرة ومناطق  استنهاضومن ناحية أخرى، يجب 

وفي هذا  .بين البلدان المتجاورة الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في بعض الأقاليم الٕاستراتيجية خاصة
المؤتمر الٕاسلامي لتمويل الصادرات ونظام تأمين التجارة إلى جانب  بتطوير مشروع منظمة تجيء التوصيةالسياق، 

بذل الجهود لتعجيل التطبيق الفعال للاتفاقات كذلك يجب  ذات الوتيرة، ىوعل .الشركة الٕاسلامية لٕاعادة التأمين
وتقديم لمختلفة، محافل منظمة المؤتمر الٕاسلامي ا فيوالقوانين التي تمت إجازتها حتى الان  الاقتصادية والتجارية

التي عقدت في إطار نظام التجارة التفضيلية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر  الاتفاقياتإلى خاصة الأولويات 
ووضعها في مرحلة ) PRETAS(وبروتوكول مشروع التعريفة الجمركية التفضيلية لنظام التجارة التفضيلية  الٕاسلامي

جب أْن تستشرف البلدان الأعضاء مستويات أعلى للتعاون الٕاقتصادي والتجاري وكما ي .التنفيذ على وجه العجلة
  .بعد تحقيقها لنظام البريتاس
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في وقت لا تزال  ٢٠٠٩التقرير الٕاقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ظهر وختاما، 
ر السلبية للأزمة الٕاقتصادية والمالية العالمية من حيث تباطؤ تعاني فيه العديد من البلدان المتقدمة والنامية من الآثا
ولا تزال منظمات التنمية الدولية والٕاقليمية والقومية تواصل . النمو الٕاقتصادي المستمر ومعدلات البطالة العالية

في ف. جهودها من أجل كبح النتائج السلبية للركود العالمي، وخاصة لتخفيف عبء البطالة من المجتمعات
الحقيقة، وفي المراحل الأولى للأزمة، كان هناك إجماعا عالميا تجاه الحاجة الملحة للخروج بتدابير لتغير هيكل 

ومع ذلك، فالبرغم من أنَّ الحاجة لٕاعادة تشكيل النظام المالي العالمي قد تفوه ونادى بها الكثيرين . التمويل الدولي
َّ أن هذه الأصو ات بدأت في الخفوت التدريجي على درجة زال معها هذا الزخم تجاه إعادة من القادة العالميين، إلا

لا ريب أنَّ الفشل في إحداث تغيير جوهري في النظام المالي سيقود إلى تكرار الأزمات . هيكلة التمويل الدولي
تلم بهذا النظام المالية في المستقبل، الشيء الذي سيجعلها ظاهرة منتظمة بدلا عن استيعابها كظاهرة استثنائية 

وهذا سيكون أكبر الأعباء الناجمة عن الأزمة المالية، والأسوأ من كل خسارة تعتري النمو الٕاقتصادي . المتبع حاليا
  .والٕاستخدام، فالواجب تجنبها مهما كان الثمن

  
ة من مواجهة وفي هذا السياق، فهنالك حاجة ملحة لتصميم البدائل لنظام مالي عالمي فعال يحمي الأجيال القادم

مثل التمويل (ومن بين هذه البدائل، فقد جذب نظام مالي يرتكز على المبادئ الٕاسلامية . كوارث الأزمات المالية
وفي نظام مالي مثل هذا، . إهتمام العديدين) القائم على أساس المساواة والمعاملات القائمة على النشاط الفعلي

أو أنه يتم التعامل ) CDSs(ومقايضات العجز عن سداد الديون ) CDOs( يةالدين الجانب تزاماتنجد أنه لا مكان لال
بها في ظروف محدودة وضيقة للغاية، والتي يعمل بها النظام المالي التقليدي واحتلت مكانها في صلب مسببات 

لية الراهنة لو احتل وكما أنَّ العديد من الباحثين توصلوا إلى أنه كان من الممكن تفادي الأزمة الما. الأزمة الراهنة
، من الممكن أْن يقدم مجتمع منظمة ذلكفانطلاقا من . مثل هذا النظام مكانه في المعاملات المالية العالمية

المؤتمر الٕاسلامي فرصة ثمينة للمجتمع الدولي بتقديمه للنظام المالي القائم على المبادئ الٕاسلامية ليعمل كوسيط 
ويتعين . ذي يمكن في المستقبل من تفادي الأزمات المالية التي ليس لها مبررفعال للقطاع الٕانتاجي، الشيء ال

  .علينا، في المستوى الجماعي، عدم تفويت هذه الفرصة، ليس لنفع مواطنينا فقط، وإنما لخير البشرية كافة
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  )نسبة التغير المئوي(التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي : ١الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ *٢٠٠٩ *٢٠١٠ 
 )الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي(الٕانتاج 

العالم 4.9 4.5 5.1 5.2 3.2 1.3- 1.9

البلدان المتقدمة 3.2 2.6 3 2.7 0.9 3.8- 0

 الولايات المتحدة الأمريكية 3.6 2.9 2.8 2 1.1 2.8- 0

الٕاتحاد الأوربي 2.6 2.2 3.4 3.1 1.1 4- 0.3-

اليابان 2.7 1.9 2 2.4 0.6- 6.2- 0.5

 الٕاقتصادات الآسيوية حديثة التصنيع 5.9 4.7 5.6 5.7 1.6 5.6- 0.8

لناميةالبلدان ا 7.5 7.1 8 8.3 6.1 1.6 4

إفريقيا 6.6 5.6 6.3 6.4 4.8 0.8- 2.2

 إفريقيا جنوب الصحراء 6.7 5.8 6.1 6.2 5.2 2 3.9

آسيا النامية 7.1 6.2 6.6 6.9 5.5 1.7 3.8

الصين 8.6 9 9.8 10.6 7.7 4.8 6.1

العالم 10.1 10.4 11.6 13 9 6.5 7.5

 الطلب الداخلي الحقيقي 

البلدان المتقدمة 3.3 2.6 2.8 2.3 0.4 3.3- 0

 الولايات المتحدة الأمريكية 4.1 3 2.6 1.4 0.3- 3.3- 0.2

المنطقة الأوربية 1.9 1.9 2.8 2.4 0.9 2.9- 0.6-

اليابان 1.9 1.7 1.2 1.3 0.8- 2.9- 0.5

 الٕاقتصادات الآسيوية حديثة التصنيع 4.9 2.9 4.2 4.5 1.7 5.4- 0.7

 )١(معدل التضخم 

العالم 3.6 3.7 3.6 4 6 2.5 2.4

البلدان المتقدمة 2 2.3 2.4 2.2 3.4 0.2- 0.3

 الولايات المتحدة الأمريكية 2.7 3.4 3.2 2.9 3.8 0.9- 0.1-

الٕاتحاد الأوربي 2.3 2.3 2.3 2.4 3.7 0.8 0.8

اليابان 0 0.3- 0.3 0 1.4 1- 0.6

البلدان النامية 5.9 5.7 5.4 6.4 9.3 5.7 4.7

 البلدان المصدرة للنفط 9.9 9.6 8.4 9.8 15.3 12.3 10.6

 )٢(حجم التجارة العالمية  
السلع والخدمات 10.7 7.7 9.2 7.2 3.3 11- 0.6

السلع 11 7.5 9.3 6.6 3.2 11.5- 0.7

 )٣(قيمة الصادرات العالمية  
السلع والخدمات 21.4 13.6 15.1 16.1 14.8 25- 3.5

السلع 21.5 14.1 15.7 15.4 15.6 26.5- 3.8

 أسعار التجارة الدولية بالدولار الأمريكي 

النفط 30.7 41.3 20.5 10.7 36.4 46.4- 20.2

 السلع الأساسية غير النفطية 15.2 6.1 23.2 14.1 7.5 27.9- 4.4

التصنيع 8.8 3.6 3.7 8.8 9.6 8.9- 1.7

 )٤(الأمريكي معدل قيمة الدولار 

اليورو 0.8038 0.8039 0.7964 0.7297 0.6799 0.7394

الجنيه الٕاسترليني 0.5459 0.5497 0.5427 0.4995 0.5395 0.6541

الين الياباني 108.17 110.21 116.29 117.79 103.41 95.37

)كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي(ميزان الحساب الجاري  

البلدان المتقدمة 0.7- 1.1- 1.3- 1- 1.1- 1- 1-

 الولايات المتحدة الأمريكية 5.3- 5.9- 6- 5.3- 4.7- 2.8- 2.8-

الٕاتحاد الأوربي 0.5 0.1- 0.4- 0.6- 1.1- 1.3- 1.2-

اليابان 3.7 3.6 3.9 4.8 3.2 1.5 1.2

 الٕاقتصادات الآسيوية حديثة التصنيع 6.3 5.3 5.5 5.7 4.4 6.3 6.1

البلدان النامية 2.5 4.2 5 4.1 3.8 1.6 2.1

الصين 3.6 7.2 9.5 11 10 10.3 9.3

)٥(معدل البطالة 

البلدان المتقدمة 6.4 6.2 5.8 5.4 5.8 8.1 9.2

 الولايات المتحدة الأمريكية 5.5 5.1 4.6 4.6 5.8 8.9 10.1

المنطقة الأوربية 8.8 8.6 8.4 7.5 7.6 10.1 11.5

اليابان 4.7 4.4 4.1 3.8 4 4.6 5.6

 الٕاقتصادات الآسيوية حديثة التصنيع 4.2 4 3.7 3.4 3.5 4.9 4.9

  .٢٠٠٩قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وصندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل : المصدر
معدل نسبة ) ٣(معدل نسبة التغير المئوي لصادرات وواردات العالم، ) ٢(سعار المستهلك، نسبة التغير المئوي في أ ) ١(توقعات صندوق النقد الدولي، (*) 

محسوبة  ٢٠٠٩، معدلات عام )وحدات العملة في مقابل الدولار الأمريكي(معدل الصرف الٕاسمي ) ٤(التغير المئوي لصادرات العالم بمليار دلار أمريكي، 
  .نسبة الفوة العاملة) ٥(في شهر أغسطس، 



74 
 

 )مليون(مجموع السكان : ٢الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ *٢٠٠٩ 
أفغانستان 24.7 25.7 26.7 27.4 28.1 28.9

ألبانيا 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2

الجزائر 32.4 32.9 33.8 34.4 34.8 35.3

ازربيجان 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7

البحرين 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8

بنغلاديش 150.5 153.3 156.1 159.0 161.9 164.9

بنين 7.2 7.4 7.6 7.9 8.1 8.4

بروناي 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

بوركينا فاسو 12.8 13.1 13.4 13.7 14.0 14.4

الكاميرون 17.4 17.8 18.3 18.9 19.4 19.9

تشاد 8.8 9.0 9.3 9.5 9.7 10.0

جزر القمر 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7

ساحل العاج 18.5 19.0 19.6 20.2 20.8 21.4

جيبوتي 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8

مصر 69.3 70.7 72.1 73.6 75.0 76.5

الغابون 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5

غامبيا 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7

غينيا 9.0 9.3 9.6 10.0 10.3 10.6

غينيا بيساو 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8

غويانا 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

إندونيسيا 216.4 219.2 222.1 224.9 227.8 230.8

إيران 67.5 68.5 70.5 71.7 72.9 74.1

العراق 27.1 27.9 28.8 29.6 30.4 31.2

الأردن 5.4 5.5 5.6 5.7 5.9 6.0

كزاخستان 15.1 15.1 15.4 15.5 15.6 15.6

الكويت 2.8 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5

قيرقيزيا 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4

لبنان 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8

ليبيا 5.7 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3

ماليزيا 25.5 26.0 26.4 26.8 27.3 27.8

المالديف 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

مالي 12.2 12.5 12.8 13.1 13.4 13.7

موريتانيا 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1

المغرب 29.9 30.3 30.6 31.0 31.4 31.9

موزمبيق 19.2 19.6 19.9 20.3 20.7 21.2

النيجر 12.2 12.6 12.9 13.4 13.8 14.2

نيجيريا 132.6 136.3 140.0 143.9 147.8 151.9

عمان 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8

باكستان 149.8 152.2 155.4 157.9 160.5 163.0

فلسطين 3.3 3.5 3.6 3.7

قــطر 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 1.2

السعودية 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5

السنغال 11.4 11.7 11.9 12.2 12.5 12.8

سيراليون 5.3 5.5 5.6 5.7 5.9 6.0

الصومال 8.0 8.2 8.4 8.7

السودان 34.5 35.3 36.2 37.2 38.1 39.1

سورينام 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ورياس 18.0 18.4 18.9 19.4 19.9 20.4

طاجكستان 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5

توغــو 6.0 6.1 6.3 6.5 6.6 6.8

تونس 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4

تركيا 66.9 67.9 68.1 68.9 69.7 70.4

تركمنستان 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4

اوغندا 27.8 28.8 29.9 30.9 32.0 33.2

ةالأمارات العربي 3.8 4.1 4.2 4.5 4.8 4.9

اوزبكستان 25.9 26.2 26.5 26.9 27.2 27.7

اليمن 20.3 21.0 21.6 22.3 23.0 23.7

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 1,381.1 1,408.6 1,438.4 1,466.9 1,482.9 1,511.8

العالم 6,348.6 6,426.5 6,507.0 6,585.1 6,653.4 6,733.5

لبلدان المتقدمةا 980.1 986.5 992.8 999.5 1,005.5 1,011.4

البلدان النامية 5,368.5 5,440.0 5,514.2 5,585.6 5,647.9 5,722.0

  .٢٠٠٩قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وصندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل : المصدر

 .توقعات صندوق النقد الدولي(*) 
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 )مليار دولار أمريكي(محلي الٕاجمالي بالأسعار الجارية الناتج ال: ٣الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ *٢٠٠٩ 
أفغانستان 5.4 6.5 7.7 9.7 12.1 14.0

ألبانيا 7.3 8.2 9.1 10.9 13.0 11.0

الجزائر 85.1 102.7 116.8 135.3 159.7 128.6

ازربيجان 8.7 13.2 21.0 31.3 46.4 37.9

البحرين 11.2 13.5 15.8 18.4 21.2 18.1

بنغلاديش 59.1 61.1 65.2 73.7 81.9 86.7

بنين 4.1 4.4 4.7 5.6 6.9 7.3

بروناي 7.9 9.5 11.5 12.3 14.6 14.7

بوركينا فاسو 5.0 5.4 5.8 6.8 8.1 7.8

الكاميرون 15.8 16.6 18.0 20.7 23.2 20.4

تشاد 4.4 5.9 6.3 7.0 8.4 6.4

جزر القمر 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5

ساحل العاج 15.5 16.4 17.4 19.8 23.5 22.0

جيبوتي 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 1.1

مصر 78.8 89.8 107.4 130.3 162.2 188.1

الغابون 7.2 8.7 9.5 11.6 14.5 10.0

غامبيا 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7

غينيا 3.7 2.9 2.9 4.2 4.5 4.5

نيا بيساوغي 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4

غويانا 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.2

إندونيسيا 257.0 285.9 364.4 432.1 511.8 468.4

إيران 161.3 188.0 222.1 285.9 344.8 343.0

العراق 25.8 31.4 49.3 62.4 90.9 68.6

الأردن 11.4 12.6 14.8 16.5 20.0 21.7

كزاخستان 43.2 57.1 81.0 104.9 132.2 101.9

الكويت 59.4 80.8 101.6 111.8 158.1 106.2

قيرقيزيا 2.2 2.5 2.8 3.8 5.0 4.9

لبنان 21.5 21.9 22.4 25.0 28.9 31.3

ليبيا 33.3 45.5 55.1 69.9 100.1 62.9

ماليزيا 124.8 138.0 156.9 186.7 222.2 212.5

المالديف 0.8 0.8 0.9 1.1 1.3 1.3

مالي 5.0 5.5 6.1 7.2 8.8 8.4

موريتانيا 1.5 1.9 2.7 2.8 3.2 3.2

المغرب 56.9 59.5 65.6 75.1 86.4 84.6

موزمبيق 5.7 6.6 7.2 8.1 9.7 10.2

النيجر 2.9 3.4 3.6 4.3 5.4 5.1

نيجيريا 86.9 112.2 146.9 167.4 214.4 168.4

عمان 24.8 30.9 35.7 40.4 52.6 43.1

كستانبا 98.1 109.6 127.5 144.0 167.6 162.6

فلسطين 4.4 4.8 4.9 5.5

قــطر 31.7 42.5 56.9 71.0 102.3 99.7

السعودية 250.7 315.8 356.6 381.9 481.6 374.0

السنغال 8.0 8.7 9.4 11.3 13.4 12.5

سيراليون 1.1 1.2 1.4 1.7 2.0 2.1

الصومال 2.2 2.3 2.5 2.5

السودان 21.7 27.4 36.4 46.5 57.9 52.2

سورينام 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0 3.3

سوريا 25.0 28.6 33.5 40.6 54.8 52.8

طاجكستان 2.1 2.3 2.8 3.7 5.1 5.4

توغــو 1.9 2.1 2.2 2.5 2.9 2.6

تونس 28.3 29.0 31.1 35.1 40.3 39.8

تركيا 392.2 482.7 529.2 649.1 729.4 552.2

تركمنستان 14.2 17.2 21.4 26.2

اوغندا 7.9 9.2 10.0 11.9 14.5 16.0

الأمارات العربية 107.3 135.2 164.2 180.2 260.1 215.2

اوزبكستان 12.0 14.3 17.0 22.3 27.9 31.0

اليمن 13.9 16.7 19.1 21.7 27.2 28.7

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 2,270.1 2,703.4 3,189.6 3,766.3 4,590.0 3,977.5

العالم 41,809.1 45,182.6 48,882.1 54,999.1 60,863.2 55,005.1

البلدان المتقدمة 32,791.0 34,443.0 36,205.7 39,542.3 42,099.6 38,033.1

البلدان النامية 9,018.1 10,739.7 12,676.4 15,456.8 18,763.6 16,972.1

  .٢٠٠٩نات آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وصندوق النقد الدولي، وقاعدة بيا: المصدر

 .توقعات صندوق النقد الدولي(*) 
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 )بالسعر الجاري للدولار الأمريكي(* الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد: ٤الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ *٢٠٠٩ 
(L)أفغانستان 218 253 289 352 429 485

(LM)ألبانيا 2,342 2,612 2,892 3,432 4,074 3,449

(LM)الجزائر 2,631 3,122 3,456 3,934 4,588 3,640

(LM)ازربيجان 1,040 1,570 2,464 3,638 5,349 4,342

(HI)البحرين 15,601 18,332 21,159 24,140 27,261 22,808

(L)بنغلاديش 393 399 418 463 506 526

(L)بنين 564 594 623 707 856 877

(HI)بروناي 21,989 25,759 30,344 31,906 37,031 36,646

(L)بوركينا فاسو 393 415 431 493 577 546

(LM)الكاميرون 909 930 979 1,097 1,199 1,023

(L)تشاد 502 651 681 739 862 640

(L)جزر القمر 605 633 645 729 816 787

(L)ساحل العاج 838 863 888 983 1,132 1,029

(LM)جيبوتي 930 974 1,029 1,108 1,253 1,354

(LM)مصر 1,137 1,270 1,489 1,772 2,161 2,457

(UM)الغابون 5,397 6,353 6,828 8,075 9,986 6,810

(L)غامبيا 273 306 328 410 496 434

(L)غينيا 405 314 301 417 442 424

(L)غينيا بيساو 184 189 193 225 264 237

(LM)غويانا 1,034 1,090 1,203 1,396 1,479 1,557

(LM)إندونيسيا 1,188 1,304 1,641 1,921 2,246 2,030

(LM)إيران 2,390 2,746 3,152 3,990 4,732 4,629

(LM)العراق 951 1,124 1,714 2,109 2,989 2,195

(LM)الأردن 2,133 2,308 2,650 2,889 3,422 3,616

(UM)كزاخستان 2,862 3,786 5,261 6,748 8,502 6,542

(HI)الكويت 21,583 27,014 31,908 33,763 45,916 30,038

(L)قيرقيزيا 435 479 546 725 951 921

(UM)لبنان 5,949 5,988 6,059 6,677 7,618 8,131

(UM)ليبيا 5,800 7,764 9,226 11,475 16,114 9,937

(UM)ماليزيا 4,898 5,319 5,943 6,956 8,141 7,654

(LM)المالديف 2,388 2,239 2,652 3,055 3,649 3,733

(L)مالي 409 440 480 548 657 614

(L)موريتانيا 542 658 933 952 1,043 1,044

(LM)المغرب 1,905 1,967 2,142 2,423 2,748 2,655

(L)موزمبيق 297 337 362 397 465 483

(L)النيجر 238 269 282 318 391 361

(L)نيجيريا 656 824 1,049 1,164 1,451 1,109

(HI)عمان 9,993 12,325 13,865 14,725 18,990 15,402

(L)باكستان 655 720 820 912 1,044 998

(LM)فلسطين 1,319 1,400 1,369 1,472

(HI)قــطر 41,976 53,345 67,921 76,388 93,171 81,884

(HI)السعودية 11,127 13,658 15,050 15,725 19,345 14,656

(L)السنغال 706 748 785 924 1,066 976

(L)سيراليون 202 223 255 290 332 349

(L)الصومال 278 283 300 291

(LM)السودان 629 776 1,005 1,252 1,519 1,335

(UM)سورينام 2,962 3,531 4,133 4,600 5,598 6,118

(LM)سوريا 1,390 1,557 1,769 2,090 2,757 2,590

(L)طاجكستان 329 364 441 578 795 829

(L)توغــو 323 344 352 387 436 388

(LM)تونس 2,845 2,895 3,072 3,434 3,907 3,813

(UM)تركيا 5,862 7,108 7,767 9,422 10,472 7,840

(LM)تركمنستان 2,871 3,419 4,192 5,052

(L)اوغندا 285 320 334 385 453 483

 (HI)الأمارات العربية 28,531 32,927 38,819 40,147 54,606 43,855

(L)اوزبكستان 464 547 643 830 1,027 1,119

(L)اليمن 682 798 882 971 1,182 1,211

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 1,644 1,919 2,217 2,568 3,095 2,631

العالم 6,586 7,031 7,512 8,352 9,148 8,169

البلدان المتقدمة 33,457 34,914 36,470 39,561 41,869 37,603

البلدان النامية 1,680 1,974 2,299 2,767 3,322 2,966

ذات ) ٢. (ذات الدخل المنخفض) ١. (ومؤشرات التنمية العالمية ٢٠٠٩قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وصندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل : المصدر

.توقعات صندوق النقد الدولي * )٥. (ذات الدخل المرتفع) ٤. (ذات الدخل المتوسط المرتفع) ٣. (الدخل المتوسط المنخفض
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 )القيمة المضافة بحسب النشاط الاقتصادي، نسبة مئوية(هيكل الٕانتاج : ٥الجدول الملحق رقم 

الصناعـــة الصناعة التحويلية دماتالخ الزراعــة

٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠

٣أفغانستان 34.1 19.8 16.7 16.9 26.6 23.2 39.3 57

ألبانيا 54.9 58.4 5.8 4.8 24.8 16.1 20.2 25.5

١الجزائر 31.2 34.5 4.9 6 60 56.7 8.8 8.8

١,٣ازربيجان 21.5 37.9 5.5 5.6 72.2 45.1 6.2 17

١البحرين 61 59.3 10.7 10.5 38.6 40 0.4 0.7

٣بنغلاديش 52.6 49.2 17.9 15.2 28.5 25.3 18.9 25.5

٣بنين 47.7 47.3 8.3 9.1 14.5 14.2 37.8 38.5

بروناي 28.1 35.3 12 15.4 70.9 63.7 0.9 1

٢,٣وبوركينا فاس 42 46.3 14.7 13.1 23.9 21.1 34.1 32.6

٣الكاميرون 47.8 42.3 19.6 20.7 31.9 35.8 20.3 22

١,٣تشاد 26.4 46.4 6.3 9.1 51.6 11.3 22 42.3

٣جزر القمر 41.3 41 4.2 4.4 11.3 11.2 47.7 47.8

٣ساحل العاج 46.7 47.8 18.1 22.5 27.9 27.4 25.4 24.8

٣جيبوتي 79.3 81.2 2.9 2.7 17.1 14.9 3.7 4.1

٣مصر 50.1 54.5 17 16.9 35.2 31.4 14.7 14.1

١الغابون 35.6 37.5 4.3 3.7 59.3 56.3 5.2 6.2

٣غامبيا 54 51.2 5.3 5.4 13.3 12.9 32.6 35.8

٢,٣غينيا 49.5 44.5 3.7 3.8 34.4 33.8 16.2 21.6

٢,٣غينيا بيساو 28.6 29 0 0 12.2 12.4 59.5 59

٢غويانا 47.1 39.9 3.7 3.2 21.7 24 31.1 36.1

٣إندونيسيا 40.4 38.5 28 27.7 46.2 45.9 13.4 15.6

١إيران 47.2 50.1 10.9 13.4 42.2 36.6 10.6 13.3

٣العراق 28 10.8 1.7 0.9 65.4 84.6 6.6 4.6

الأردن 70.4 73.3 16.8 14.7 26.8 24.4 2.8 2.3

١نكزاخستا 55.4 51.3 11.5 17.5 38.8 40.1 5.8 8.6

١الكويت 41.1 42.5 7.7 6.7 58.6 57.2 0.4 0.3

٣قيرقيزيا 47.5 32.1 11.3 19.4 18.9 31.3 33.6 36.6

لبنان 75.4 72.7 11.7 12 19.4 20.9 5.3 6.4

١ليبيا 22.5 36.8 1.7 4.8 74.3 55.4 3.3 7.8

ماليزيا 43.2 44.9 27.4 29.9 46.8 46.8 10 8.3

المالديف 77.2 77.2 6.3 7.7 16.6 14.5 6.3 8.5

٢,٣مالي 38.7 42.9 9.7 7.2 24 20.8 37.3 36.3

٢,٣موريتانيا 47.3 44.1 4.6 7.4 28 29 24.7 26.9

٣المغرب 58.7 58.1 16 16.6 26.9 27.7 14.4 14.2

٢,٣موزمبيق 47.7 52.3 15.8 12 25.5 24.1 26.8 23.6

٣النيجر 42.1 48.2 5.9 6.6 12.8 13.1 45.1 38.6

١,٣نيجيريا 24.5 21.8 2.8 3.7 42.5 52.2 33 26

١عمان 39.9 42 9.9 5.3 58.8 56.1 1.3 1.9

٣باكستان 52.8 51.9 19.1 15.5 27 24 20.1 24.1

فلسطين 73.6 64.6 12.5 15.2 17.8 24 8.7 11.4

١قــطر 29.6 30.1 7.6 5.4 70.3 69.5 0.1 0.4

١السعودية 35 41.5 9.6 9.6 61.6 53.6 3.4 4.9

٣السنغال 60 57.6 15.2 14.7 24.1 23.2 15.9 19.1

٢,٣سيراليون 38.4 46.9 2.7 3 10.6 10 51 43.1

٣الصومال 32.5 32.6 2.5 2.5 7.4 7.4 60.1 60.1

١,٣السودان 43.7 45.5 9.4 6.8 23.4 18.2 32.9 36.2

٢سورينام 50.9 58.7 19.5 16.3 42.7 28.7 6.4 12.5

٣سوريا 49.3 41.9 2.6 1.5 29.6 33.3 21.1 24.8

٣طاجكستان 45 34.3 26.4 36 31.9 38.3 23.1 27.3

٣توغــو 39.9 42.6 8.9 9.8 18.8 19.7 41.4 37.7

تونس 57 54.3 18 21.9 31.2 31.9 11.8 13.8

تركيا 59.3 57.1 21.2 19.3 30.3 28.7 10.4 14.2

١,٣تركمنستان 36.1 35.2 34.5 35 41.8 41.8 22.1 22.9

٣اوغندا 47.4 43 9 9.3 21.7 20.1 30.9 36.9

١الأمارات العربية 41.8 41.8 12.3 13.3 55.9 54.8 2.3 3.5

٢,٣اوزبكستان 43.5 42.9 21.2 15.7 26.6 22.6 30 34.6

١,٣اليمن 41.9 40.7 7.4 5.6 47.4 45.8 10.7 13.6

 متوسط بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 44 45.5 14.9 15.3 44.5 41.5 11.5 13

  .قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وقاعدة بيانات مجاميع الحسابات القومية في شعبة الٕاحصاء التابعة للأمم المتحدة: المصدر

 .البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي) ٣(. البلدان المصدرة للسلع الأولية غير النفط) ٢. (البلدان المصدرة للنفط) ١(
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 )نسبة مئوية(معدلات نمو الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيق : ٦الجدول الملحق رقم 

*٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٤  

أفغانستان 8.8 16.1 8.2 12.1 3.4 9.0

ألبانيا 5.7 5.8 5.5 6.3 6.8 0.4

الجزائر 5.2 5.1 2.0 3.0 3.0 2.1

ازربيجان 10.4 24.3 30.6 23.4 11.6 2.5

البحرين 5.6 7.9 6.7 8.1 6.1 2.6

بنغلاديش 6.1 6.3 6.5 6.3 5.6 5.0

بنين 3.0 2.9 3.8 4.6 5.0 3.8

بروناي 0.5 0.4 4.4 0.6 1.5- 0.2

بوركينا فاسو 4.6 7.1 5.5 3.6 5.0 3.5

الكاميرون 3.7 2.3 3.2 3.5 3.4 2.4

تشاد 33.6 7.9 0.2 0.2 0.4- 2.8

جزر القمر 0.2- 4.2 1.2 0.5 1.0 0.8

ساحل العاج 1.6 1.9 0.7 1.6 2.3 3.7

جيبوتي 3.0 3.2 4.8 5.1 5.8 5.1

مصر 4.1 4.5 6.8 7.1 7.2 3.6

الغابون 1.1 3.0 1.2 5.6 2.0 0.7

غامبيا 7.0 5.1 6.5 6.3 5.9 4.0

غينيا 2.3 3.0 2.5 1.8 4.0 2.6

غينيا بيساو 2.2 3.5 0.6 2.7 3.3 1.9

غويانا 1.6 1.9- 5.1 5.4 3.2 2.6

إندونيسيا 5.0 5.7 5.5 6.3 6.1 2.5

إيران 5.1 4.7 5.8 7.8 4.5 3.2

العراق 0.7- 6.2 1.5 9.8 6.9

الأردن 8.6 8.1 8.0 6.6 6.0 3.0

كزاخستان 9.6 9.7 10.7 8.9 3.2 2.0-

كويتال 10.2 10.6 5.1 2.5 6.3 1.1-

قيرقيزيا 7.0 0.2- 3.1 8.5 7.6 0.9

لبنان 7.5 2.6 0.6 7.5 8.5 3.0

ليبيا 4.4 10.3 6.7 6.8 6.7 1.1

ماليزيا 6.8 5.3 5.8 6.3 4.6 3.5-

المالديف 9.5 4.6- 18.0 7.2 5.7 1.3-

مالي 1.2 6.1 5.3 4.3 5.0 3.9

موريتانيا 5.2 5.4 11.4 1.0 2.2 2.3

المغرب 4.8 3.0 7.8 2.7 5.4 4.4

موزمبيق 7.9 8.4 8.7 7.0 6.2 4.3

النيجر 0.8- 8.4 5.8 3.3 9.5 3.0

نيجيريا 10.6 5.4 6.2 6.5 5.3 2.9

عمان 5.3 6.0 6.8 6.4 6.2 3.0

باكستان 7.4 7.7 6.2 6.0 6.0 2.5

فلسطين 2.0 6.0 8.8- 0.0

قــطر 17.7 9.2 15.0 15.3 16.4 18.0

السعودية 5.3 5.6 3.0 3.5 4.6 0.9-

السنغال 5.9 5.6 2.4 4.7 2.5 3.1

سيراليون 7.4 7.3 7.4 6.4 5.5 4.5

الصومال 2.8 2.4 2.6 2.7

السودان 5.1 6.3 11.3 10.2 6.8 4.0

سورينام 8.2 4.5 4.8 5.5 6.5 2.8

سوريا 6.7 4.5 5.1 4.2 5.2 3.0

طاجكستان 10.6 6.7 7.0 7.8 7.9 2.0

توغــو 2.4 1.2 3.9 1.9 1.1 1.7

تونس 6.0 4.0 5.5 6.3 4.5 3.3

تركيا 9.4 8.4 6.9 4.7 1.1 5.1-

تركمنستان 14.7 13.0 11.4 11.6 9.8 6.9

اوغندا 6.8 6.3 10.8 8.6 9.5 6.2

الأمارات العربية 9.7 8.2 9.4 6.3 7.4 0.6-

اوزبكستان 7.7 7.0 7.3 9.5 9.0 7.0

اليمن 4.0 5.6 3.2 3.3 3.9 7.7

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 6.7 6.2 6.2 6.1 5.1 1.5

العالم 4.9 4.5 5.1 5.2 3.2 1.3-

البلدان المتقدمة 3.2 2.6 3.0 2.7 0.9 3.8-

البلدان النامية 7.5 7.1 8.0 8.3 6.1 1.6

  .٢٠٠٩انات آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وصندوق النقد الدولي، وقاعدة بي: المصدر

  .توقعات صندوق النقد الدولي(*) 
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 )نسبة مئوية(الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد، معدل النمو السنوي : ٧الجدول الملحق رقم 

*٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٤  

أفغانستان 4.7 11.7 4.1 9.2 0.7 6.1

ألبانيا 5.1 5.3 5.0 5.7 6.2 0.1-

الجزائر 3.5 3.4 0.7- 1.2 1.8 0.6

ازربيجان 9.3 23.0 29.1 22.4 10.7 1.7

البحرين 4.2 5.7 4.6 6.0 4.0 0.6

بنغلاديش 4.1 4.4 4.6 4.4 3.7 3.1

بنين 0.1 0.0 0.8 1.4 1.7 0.6

بروناي 2.0- 2.9- 2.4 1.4- 3.4- 1.7-

بوركينا فاسو 1.5 4.6 3.1 1.3 2.6 1.2

الكاميرون 0.9 0.5- 0.4 0.7 0.6 0.3-

تشاد 30.4 5.3 2.3- 2.3- 2.8- 0.3

جزر القمر 2.3- 2.1 0.8- 1.6- 1.1- 1.2-

ساحل العاج 3.3- 0.8- 2.2- 1.4- 0.7- 0.7

جيبوتي 1.5 1.3 2.3 2.5 3.2 2.5

مصر 2.1 2.4 4.7 5.0 5.1 1.5

الغابون 1.4- 0.5 1.3- 3.0 0.5 0.7-

غامبيا 4.3 2.5 3.8 3.6 3.2 1.3

غينيا 0.9- 0.2- 0.7- 1.4- 0.7 0.7-

غينيا بيساو 0.9- 0.4 2.4- 0.3- 0.4 1.0-

غويانا 1.2 2.2- 4.8 5.0 2.9 2.3

إندونيسيا 3.7 4.3 4.1 4.9 4.7 1.2

إيران 3.5 3.2 2.8 6.0 2.8 1.5

العراق 3.6- 3.1 1.4- 6.8 4.1

الأردن 6.1 5.7 5.5 4.3 3.6 0.7

كزاخستان 8.7 9.6 8.5 7.9 3.1 2.1-

الكويت 2.0 1.8 1.2- 1.4- 2.2 3.7-

قيرقيزيا 6.0 1.1- 1.9 7.3 6.4 0.2-

لبنان 6.1 1.3 0.7- 6.1 7.1 1.7

ليبيا 2.4 8.1 4.6 4.7 4.6 0.9-

ماليزيا 4.8 3.4 4.0 4.6 2.9 5.1-

المالديف 6.3 7.5- 14.5 7.2 5.7 1.3-

مالي 1.1- 3.7 2.9 2.0 2.6 1.5

موريتانيا 2.7 3.0 8.8 1.3- 0.2- 0.1-

المغرب 3.5 1.7 6.4 1.5 4.0 3.0

موزمبيق 5.8 6.3 6.6 4.9 4.1 2.3

النيجر 3.8- 5.2 2.6 0.2 6.2 0.1-

نيجيريا 7.6 2.6 3.4 3.6 2.5 0.1

عمان 4.5 4.7 4.0 0.1- 5.2 2.0

باكستان 5.2 5.9 4.0 4.3 4.2 0.9

فلسطين 1.5- 2.4 11.9- 3.4-

قــطر 11.7 3.8 9.3 3.9 1.4- 6.3

السعودية 2.9 2.9 0.5 1.0 2.1 3.3-

السنغال 3.4 3.2 0.0 2.3 0.1 0.7

سيراليون 4.6 4.5 4.7 3.7 2.8 1.8

الصومال 0.2- 0.6- 0.4- 0.3-

السودان 2.4 3.8 8.7 7.4 4.1 1.3

سورينام 4.7 3.0 3.3 4.0 4.9 1.3

سوريا 4.2 2.4 1.9 1.7 2.6 0.6

طاجكستان 9.9 6.1 6.4 7.2 7.3 1.4

توغــو 0.3- 1.4- 1.4 0.6- 1.4- 0.8-

تونس 5.1 3.0 4.5 5.3 3.4 2.3

تركيا 7.7 6.8 6.5 3.5 0.0 6.1-

تركمنستان 12.9 11.3 9.6 9.8 8.1 5.2

اوغندا 3.2 2.7 6.9 4.8 5.7 2.5

الأمارات العربية 3.6 0.9- 6.2 0.2 1.2 3.5-

اوزبكستان 6.5 5.8 6.0 8.0 7.7 4.9

اليمن 0.8 2.3 0.1 0.2 0.8 4.4

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 4.6 4.0 4.1 4.0 3.0 0.4-

العالم 4.1 3.5 4.2 4.3 2.4 2.0-

البلدان المتقدمة 2.5 1.9 2.3 2.0 0.2 4.4-

البلدان النامية 6.3 5.9 6.8 7.2 5.0 0.7

  .٢٠٠٩قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وصندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل : المصدر

  .توقعات صندوق النقد الدولي(*) 
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 )نسبة التغير المئوي في أسعار المستهلك(معدلات التضخم : ٨الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ *٢٠٠٩ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

أفغانستان 24.1 13.2 12.3 5.1 13.0 27.2 5.5

ألبانيا 2.3 2.9 2.4 2.4 2.9 3.4 1.5

الجزائر 2.6 3.6 1.6 2.5 3.6 4.5 4.6

ازربيجان 2.2 6.7 9.7 8.4 16.6 20.8 4.0

البحرين 1.7 2.2 2.6 2.0 3.3 3.5 3.0

بنغلاديش 5.4 6.1 7.0 7.1 9.1 8.4 6.4

بنين 1.5 0.9 5.4 3.8 1.3 8.0 4.0

بروناي 0.3 0.9 1.1 0.2 0.3 2.7 1.2

بوركينا فاسو 2.0 0.4- 6.4 2.4 0.2- 10.7 4.7

الكاميرون 0.6 0.3 2.0 4.9 1.1 5.3 2.3

تشاد 1.8- 4.8- 3.7 7.7 7.4- 8.3 3.0

جزر القمر 3.7 4.5 3.0 3.4 4.5 4.8 4.9

ساحل العاج 3.3 1.5 3.9 2.5 1.9 6.3 5.9

جيبوتي 2.0 3.1 3.1 3.5 5.0 12.0 5.5

مصر 3.2 8.1 8.8 4.2 11.0 11.7 16.5

الغابون 2.1 0.4 1.2 1.4- 5.0 5.3 2.6

غامبيا 17.0 14.3 5.0 2.1 5.4 4.5 6.4

غينيا 3.0 11.0 17.5 31.4 34.7 22.9 18.4

غينيا بيساو 3.5- 0.8 5.6 0.1- 4.6 10.4 3.6

ياناغو 6.0 4.7 6.9 6.7 12.2 8.1 3.6

إندونيسيا 6.8 6.1 10.5 13.1 6.0 9.8 6.1

إيران 15.6 15.3 10.4 11.9 18.4 26.0 18.0

العراق  37.0 53.2 30.8 3.5 13.8

الأردن 1.6 3.4 3.5 6.3 5.4 14.9 4.0

كزاخستان 6.4 6.9 7.6 8.6 10.8 17.2 9.5

الكويت 1.0 1.3 4.1 3.1 5.5 10.5 6.0

قيرقيزيا 3.1 4.1 4.3 5.6 10.2 24.5 12.4

لبنان 1.3 1.7 0.7- 5.6 4.1 10.8 3.6

ليبيا 2.1- 1.0 2.9 1.4 6.2 10.4 6.5

ماليزيا 1.1 1.4 3.0 3.6 2.0 5.4 0.9

المالديف 2.8- 6.3 3.3 3.5 7.4 12.3 3.7

مالي 1.2- 3.1- 6.4 1.5 1.5 9.1 2.5

موريتانيا 5.3 10.4 12.1 6.2 7.3 7.3 5.0

المغرب 1.2 1.5 1.0 3.3 2.0 3.9 3.0

موزمبيق 13.5 12.6 6.4 13.2 8.2 10.3 5.4

النيجر 1.8- 0.4 7.8 0.1 0.1 11.3 5.0

نيجيريا 14.0 15.0 17.8 8.3 5.5 11.2 14.2

عمان 0.2 0.7 1.9 3.4 5.9 12.6 6.2

باكستان 3.1 4.6 9.3 7.9 7.8 12.0 20.0

فلسطين 

قــطر 2.3 6.8 8.8 11.8 13.8 15.0 9.0

السعودية 0.6 0.4 0.6 2.3 4.1 9.9 5.5

السنغال 0.0 0.5 1.7 2.1 5.9 5.8 1.1

سيراليون 7.5 14.2 12.1 9.5 11.7 14.8 10.6

الصومال 

السودان 7.7 8.4 8.5 7.2 8.0 14.3 9.0

سورينام 23.0 9.1 9.9 11.3 6.4 14.6 4.8

سوريا 5.8 4.4 7.2 10.4 4.7 14.5 7.5

طاجكستان 16.4 7.2 7.3 10.0 13.2 20.4 11.9

توغــو 0.9- 0.4 6.8 2.2 1.0 8.4 2.8

تونس 2.7 3.6 2.0 4.5 3.1 5.0 3.2

تركيا 25.3 8.6 8.2 9.6 8.8 10.4 6.9

تركمنستان 5.6 5.9 10.7 8.2 6.3 15.0 10.0

اوغندا 5.7 5.0 8.0 6.6 6.8 7.3 13.7

الأمارات العربية 3.2 5.0 6.2 9.3 11.1 11.5 2.0

اوزبكستان 11.6 6.6 10.0 14.2 12.3 12.7 12.5

اليمن 10.8 12.5 9.9 10.8 7.9 19.0 12.0

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 8.2 6.6 7.8 8.4 8.5 12.0 9.2

العالم 3.7 3.6 3.7 3.6 4.0 6.0 2.5

متقدمةالبلدان ال 1.8 2.0 2.3 2.4 2.2 3.4 0.2-

البلدان النامية 6.7 5.9 5.7 5.4 6.4 9.3 5.7

  .٢٠٠٩قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وصندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل : المصدر

  .توقعات صندوق النقد الدولي(*) 
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 )ون دولار أمريكيفوب، ملي(إجمالي صادرات السلع التجارية : ٩الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

أفغانستان 210 185 240 277 340 420

ألبانيا 447 604 632 759 1012 1129

الجزائر 24904 31901 43658 53860 56201 76314

ازربيجان 2590 3615 4347 6372 6058 23131

البحرين 10343 13512 15874 19621 23641 27583

بنغلاديش 6229 7586 8494 11650 12728 13907

بنين 271 290 300 344 416 611

بروناي 4422 4510 5633 6906 6943 9487

بوركينا فاسو 248 375 373 419 477 505

الكاميرون 2240 3465 3625 4726 5021 5832

تشاد 91 1111 1840 2281 2275 3480

جزر القمر 33 35 24 32 30 32

ساحل العاج 5493 6545 7251 8134 8294 10227

جيبوتي 247 252 274 340 422 494

مصر 8500 12188 15594 20761 23854 29320

الغابون 3656 4455 5085 4629 6210 8490

غامبيا 18 38 28 34 46 62

غينيا 629 560 1328 1365 1677 1896

غينيا بيساو 71 110 109 133 373 191

غويانا 578 648 645 684 809 978

إندونيسيا 61075 71588 85660 100842 114112 137022

إيران 31781 40982 55364 71062 80804 108063

العراق 8141 16119 17645 23760 29329 48169

الأردن 3082 3531 4301 5204 5535 6716

كزاخستان 12927 20095 23555 30125 37505 51215

الكويت 18722 25512 35181 42273 47106 66185

قيرقيزيا 581 705 634 796 1134 1440

لبنان 1194 1927 2183 2543 3342 4021

ليبيا 13754 19361 29008 39668 43339 59355

ماليزيا 104971 126513 140980 160666 176213 219790

المالديف 113 123 99 170 163 201

مالي 215 328 258 394 243 231

موريتانيا 594 803 943 1399 1705 2241

المغرب 8764 9911 10643 13270 16207 19760

موزمبيق 1044 1504 1745 2381 2738 2359

النيجر 200 222 299 429 384 1518

نيجيريا 24062 33306 43528 52954 60235 77887

عمان 10363 12723 17415 24094 22792 31743

باكستان 11928 13285 16053 16994 19356 21767

فلسطين

قــطر 13380 18546 18001 25090 38622 58917

السعودية 86006 111822 155690 189195 195848 279553

السنغال 1159 1276 1443 1364 1723 1906

سيراليون 141 184 196 209 268 227

الصومال 150 190 251 301 377 456

السودان 2609 3774 4824 5657 8867 12807

سورينام 584 880 924 1188 1399 1582

سوريا 6038 23586 10388 12126 13892 17339

طاجكستان 797 915 909 1399 1468 973

توغــو 416 408 364 567 700 938

تونس 8027 9679 10631 11688 14618 17390

تركيا 47266 63083 73592 85630 107373 132311

تركمنستان 3449 3973 5634 6113 7016 10256

اوغندا 534 576 674 691 856 1043

الأمارات العربية 50009 66694 93022 112434 125238 166822

اوزبكستان 1975 2697 3468 4952 5943 5460

اليمن 3726 4078 5611 6426 6749 9252

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 610998 802882 986471 1197380 1350029 1791004

العالم 7525250 9133340 10363000 11969000 13849300 16009900

البلدان المتقدمة 5420280 6414570 6991070 7840280 8928370 9879680

البلدان النامية 2104970 2718770 3371930 4128720 4920930 6130220

 .٢٠٠٩أنقرة، وقاعدة صندوق النقد الدولي لبيانات اتجاهات إحصاءات التجارة، أغسطس  قاعدة بيانات البيزند، مركز: المصدر
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 )سيف، مليون دولار أمريكي(إجمالي واردات السلع التجارية : ١٠الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

أفغانستان 1608 1973 3007 3825 4879 5739

ألبانيا 1842 2287 2606 3029 4091 4904

الجزائر 15375 20844 23542 25050 33239 44748

ازربيجان 2626 3516 4211 5267 5712 10072

البحرين 4453 5141 6074 7278 8672 11322

بنغلاديش 9998 11590 13851 16096 18476 23817

بنين 886 897 893 3476 4873 6634

بروناي 1341 1639 1668 1988 3930 2654

بوركينا فاسو 863 1024 1096 1258 1572 1753

الكاميرون 1788 2248 2535 2906 3617 4289

تشاد 351 412 488 529 717 814

جزر القمر 124 111 114 142 156 243

ساحل العاج 3585 4706 5873 5814 6247 7971

جيبوتي 864 896 1207 1548 1915 2385

مصر 21351 27936 33181 40032 50506 62865

الغابون 1356 1606 1697 1944 2748 2814

غامبيا 506 577 638 709 863 968

غينيا 694 1167 1910 2302 2953 3806

غينيا بيساو 159 136 213 201 240 267

غويانا 584 610 724 944 1010 1343

إندونيسيا 32556 46528 57714 61073 74484 129274

إيران 30646 38440 43552 46863 56255 69327

العراق 4453 10239 13041 13594 15271 20894

الأردن 5743 8164 10498 11548 13531 18482

كزاخستان 8409 12780 20169 27114 37051 43874

الكويت 11393 12817 15282 16620 21482 26001

قيرقيزيا 717 941 1112 1711 2415 9503

لبنان 7705 9380 9631 10916 13035 16873

ليبيا 6100 8162 8765 10283 13079 18730

ماليزيا 82752 104317 113619 130487 146992 185573

المالديف 471 645 745 909 1133 1425

مالي 1526 1887 2068 2352 2818 3139

موريتانيا 1001 1123 1368 1467 1854 2372

المغرب 14197 17807 20336 25089 32711 40314

موزمبيق 1740 2035 2467 2914 3798 4664

النيجر 495 588 838 1009 1098 1442

نيجيريا 14854 20470 24497 29474 39392 54795

عمان 6572 7670 9628 11552 15768 22330

باكستان 13048 17756 25412 33871 39209 46033

فلسطين

قــطر 4897 6052 9093 12688 22866 27423

السعودية 36916 44745 59510 70549 90885 110726

السنغال 2359 2856 3217 3423 4961 6378

سيراليون 602 523 609 565 643 822

الصومال 422 547 626 793 887 1107

السودان 2689 4086 6690 8074 8742 10718

سورينام 680 751 923 968 1247 1454

سوريا 8511 26331 15653 18485 22866 28416

طاجكستان 881 1191 1330 1725 2538 3585

توغــو 563 557 590 2631 4177 3698

تونس 10896 12815 13327 15029 20010 23827

تركيا 69352 97343 116579 139487 169991 201964

تركمنستان 2511 2677 2626 2654 3466 5005

اوغندا 1375 1495 1702 2134 2843 3318

الأمارات العربية 38827 74695 99678 115076 145830 188021

اوزبكستان 2485 3156 3552 4355 6320 8164

اليمن 4302 3985 4800 6969 8903 10197

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 502999 694868 826775 968786 1204967 1549275

العالم 7752300 9485940 10757900 12377800 14359100 16737800

البلدان المتقدمة 5760610 6879200 7654640 8621310 9691640 10845500

البلدان النامية 1991690 2606740 3103260 3756490 4667460 5892300

 .٢٠٠٩رة، أغسطس قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وقاعدة صندوق النقد الدولي لبيانات اتجاهات إحصاءات التجا: المصدر
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 )مليار دولار أمريكي(ميزان الحساب الجاري : ١١الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ *٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤
أفغانستان 0.27- 0.18- 0.38- 0.09 0.18- 0.52-

ألبانيا 0.29- 0.50- 0.51- 0.99- 1.75- 1.24-

الجزائر 11.12 21.18 28.95 30.60 37.08 2.17-

ازربيجان 2.59- 0.17 3.71 9.02 16.45 4.11

البحرين 0.47 1.48 2.19 2.91 2.26 0.29

بنغلاديش 0.19- 0.01 0.76 0.81 0.77 0.75

بنين 0.29- 0.24- 0.27- 0.55- 0.58- 0.70-

بروناي 3.83 5.03 6.46 6.22 7.37 5.17

بوركينا فاسو 0.53- 0.64- 0.55- 0.56- 0.89- 0.79-

الكاميرون 0.53- 0.57- 0.11 0.16 0.08 1.19-

تشاد 0.77- 0.14 0.56- 0.74- 0.96- 0.96-

جزر القمر 0.02- 0.03- 0.02- 0.03- 0.05- 0.05-

ساحل العاج 0.24 0.04 0.48 0.14- 0.57 0.36

جيبوتي 0.01- 0.02- 0.11- 0.22- 0.39- 0.18-

مصر 3.42 2.91 0.87 1.86 0.89 5.69-

الغابون 0.80 1.98 1.21 1.80 2.51 0.15

غامبيا 0.05- 0.09- 0.07- 0.09- 0.14- 0.14-

غينيا 0.08- 0.01 0.04- 0.31- 0.47- 0.06-

غينيا بيساو 0.02 0.00 0.04- 0.04 0.01- 0.02-

غويانا 0.07- 0.12- 0.19- 0.19- 0.24- 0.22-

إندونيسيا 1.57 0.28 10.86 10.49 0.52 1.89-

إيران 1.44 16.64 20.40 34.08 17.80 17.91-

العراق 10.20- 1.92 7.59 9.64 17.36 4.19-

الأردن 0.09 2.20- 1.60- 2.78- 2.54- 2.42-

كازاخستان 0.34 1.06- 2.00- 8.23- 6.98 6.56-

الكويت 18.17 34.31 50.61 49.96 70.59 27.40

قيرقيزيا 0.11 0.07 0.09- 0.01- 0.33- 0.31-

لبنان 3.33- 2.93- 1.26- 1.78- 3.29- 3.29-

ليبيا 7.41 17.45 25.23 23.62 39.22 5.24

ماليزيا 15.08 20.70 26.19 28.70 38.76 27.34

المالديف 0.13- 0.27- 0.30- 0.43- 0.70- 0.23-

مالي 0.42- 0.47- 0.26- 0.57- 0.72- 0.56-

ياموريتان 0.52- 0.88- 0.04- 0.32- 0.50- 0.29-

المغرب 0.97 1.06 1.41 0.12 4.81- 2.10-

موزمبيق 0.51- 0.75- 0.66- 0.77- 1.21- 1.20-

النيجر 0.21- 0.30- 0.36- 0.38- 0.68- 1.13-

نيجيريا 5.24 7.76 19.88 9.72 9.61 15.11-

عمان 0.58 4.70 4.33 2.40 3.20 0.10-

باكستان 1.81 1.53- 4.99- 6.88- 14.04- 9.64-

فلسطين

قــطر 7.10 14.10 16.11 21.95 36.08 7.44

السعودية 52.10 90.60 99.63 95.76 139.04 6.80-

السنغال 0.49- 0.68- 0.89- 1.33- 1.65- 1.49-

سيراليون 0.06- 0.09- 0.05- 0.06- 0.16- 0.10-

الصومال

السودان 1.41- 3.04- 5.54- 5.81- 5.36- 6.08-

سورينام 0.03- 0.08- 0.04 0.07 0.01 0.26-

سوريا 0.40- 0.63- 0.92- 1.35- 2.18- 1.63-

طاجكستان 0.08- 0.06- 0.08- 0.41- 0.45- 0.52-

توغــو 0.06- 0.17 0.06- 0.10- 0.19- 0.16-

تونس 0.76- 0.30- 0.62- 0.92- 1.80- 1.16-

ركيات 14.43- 22.14- 31.89- 37.68- 41.42- 6.65-

تركمنستان 0.08 0.88 3.35 4.04 4.00 3.11

اوغندا 0.01 0.13- 0.33- 0.37- 0.47- 0.99-

الأمارات العربية 9.80 24.29 37.08 28.99 41.09 12.03-

اوزبكستان 0.86 1.10 1.55 1.63 3.79 2.40

اليمن 0.23 0.63 0.21 1.51- 0.54- 0.66-

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 104.13 229.69 314.51 299.20 407.36 35.61-

العالم 12.28 53.75 176.11 243.80 249.48 108.88-

البلدان المتقدمة 213.81- 394.02- 454.52- 389.61- 464.96- 371.31-

البلدان النامية 226.09 447.76 630.63 633.40 714.44 262.44

 .٢٠٠٩وصندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل  قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة،: المصدر
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 )نهاية الفترة، مليون دولار أمريكي(إجمالي الاحتياطي باستثناء الذهب : ١٢الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٣
أفغانستان

ألبانيا 1009 1358 1404 1769 2104 2320

الجزائر 33125 43246 56303 77914 110318 143243

ازربيجان 803 1075 1178 2500 4273 6467

البحرين 1778 1941

بنغلاديش 2578 3172 2767 3806 5183 5689

بنين 718 640 657 912 1209 1261

بروناي 475 489 492 514 667 749

بوركينا فاسو 752 669 438 555 1029 926

الكاميرون 640 829 949 1716 2907 3086

تشاد 187 222 226 625 955 1345

جزر القمر 94 104 86 94 117 112

ساحل العاج 1304 1694 1322 1798 2519 2252

جيبوتي 100 94 89 120 132 175

مصر 13589 14273 20609 24462 30188 32216

الغابون 197 443 669 1113 1227 1923

غامبيا 59 84 98 121 143

غينيا 110 95

غينيا بيساو 33 73 80 82 113 124

غويانا 276 232 252 280 313 356

إندونيسيا 34962 34953 33141 41103 54976 49597

إيران

العراق 7824 12104 19932 31298 50043

الأردن 5194 5267 5250 6722 7542 8562

كزاخستان 4236 8473 6084 17751 15777 17872

الكويت 7577 8242 8863 12566 16660 17113

قيرقيزيا 365 528 570 764 1107 1153

لبنان 12519 11735 11887 13376 12910 20245

ليبيا 19584 25689 39508 59289 79405 92313

ماليزيا 43822 65881 69858 82132 101019 91149

المالديف 159 204 186 231 308 241

مالي 952 861 855 970 1087 1071

موريتانيا 27 34 64 187 198

المغرب 13851 16337 16187 20341 24123 22104

موزمبيق 938 1131 1054 1156 1445 1578

النيجر 260 258 250 371 593 702

نيجيريا 7128 16956 28280 42299 51334 53002

عمان 3593 3597 4358 5014 9523 11582

باكستان 10941 9799 10033 11543 14044 7194

فلسطين

قــطر 2944 3396 4542 5383 9416 9649

السعودية 22620 27291 26530 27523 33760 30342

السنغال 1111 1386 1191 1334 1660 1601

سيراليون 67 125 171 184 217

الصومال

لسودانا 529 1338 1869 1660 1378 1399

سورينام 106 129 126 215 401 433

سوريا

طاجكستان 112 158 168 175

توغــو 205 360 195 375 438 580

تونس 2945 3936 4437 6773 7851 8849

تركيا 33991 35669 50579 60892 73384 70428

تركمنستان

اوغندا 1080 1308 1344 1811 2560 2301

الأمارات العربية 15088 18530 21010 27617 77239 31695

اوزبكستان

اليمن 4987 5665 6115 7512 7715 8111

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 309613 387805 454521 595580 802767 813153

البلدان المتقدمة 3153808 3866793 4244317 5091341 6462338 6788293

البلدان النامية 1842870 2135125 2096853 2258887 2432194 2501044

 .٢٠٠٩قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وقاعدة صندوق النقد الدولي لبيانات إحصاءات التمويل الدولي، أغسطس : المصدر



85 
 

 )مليون دولار أمريكي(إجمالي الدين الخارجي : ١٣الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣
١,٢أفغانستان 1654 2041

ألبانيا 1484 1547 1837 2327 2776

الجزائر 23542 22178 16862 5717 5541

ازربيجان 1727 1949 1815 1986 3021

البحرين

٢بنغلاديش 18774 20129 18919 20491 22033

١,٢بنين 1828 1920 1837 811 857

بروناي

١,٢بوركينا فاسو 1735 2007 2003 1123 1461

١الكاميرون 10876 10368 7357 3364 3162

١,٢تشاد 1529 1641 1585 1707 1797

١,٢جزر القمر 293 307 291 296 291

١ساحل العاج 12187 13229 11955 12823 13938

٢جيبوتي 385 417 412 463 472

مصر 29245 30956 29505 28763 30444

الغابون 3792 4150 3846 4287 5746

١,٢غامبيا 634 672 668 724 733

١,٢غينيا 3457 3538 3247 3281 3268

١,٢غينيا بيساو 745 765 693 711 744

١غويانا 1432 1363 1216 1141 734

إندونيسيا 136845 139555 132794 130800 140783

إيران 13912 20356 21260 20119 20577

العراق

الأردن 8337 8066 7696 8000 8368

كزاخستان 22767 32815 43378 74148 96133

الكويت

١قيرقيزيا 2024 2111 2027 2346 2401

لبنان 18601 22173 22363 23986 24634

ليبيا

ماليزيا 48557 52156 51981 56491 53717

٢المالديف 285 372 387 477 562

١,٢مالي 3114 3320 3228 1649 2018

١,٢موريتانيا 2355 2333 2316 1624 1704

المغرب 18203 16883 16174 17880 20255

١,٢موزمبيق 3885 4811 4507 2985 3105

١,٢النيجر 2074 1977 1984 857 972

نيجيريا 34700 37883 22178 7799 8934

عمان

باكستان 35741 35536 33158 35877 40680

فلسطين

قــطر

السعودية

١,٢السنغال 4389 3942 3865 1930 2588

١,٢سيراليون 1523 1652 1564 1308 348

١,٢الصومال 2838 2849 2750 2838 2944

١,٢السودان 17159 18188 17380 18226 19126

سورينام

سوريا

طاجكستان 1152 1041 1065 1016 1228

١,٢توغــو 1701 1830 1679 1788 1968

تونس 18404 19995 17860 18761 20231

تركيا 144027 160720 169269 207773 251477

تركمنستان 1743 1522 1058 886 743

١,٢اوغندا 4543 4753 4427 1265 1611

الأمارات العربية

اوزبكستان 4921 4831 4290 4038 3876

٢اليمن 5375 5488 5363 5561 5926

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 672839 724293 700049 742100 835968

 جميع البلدان النامية 2470483 2636451 2633045 2858432 3466045

  .يةقاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وقاعدة البنك الدولي لمؤشرات التنمية العالمية وإجمالي تمويل التنم: لمصدرا

  .البلدان الأقل نموا) ٢. (البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
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 )مليون دولار أمريكي(صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر : ١٤الجدول الملحق رقم 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣  

أفغانستان 58 187 273 242 288

ألبانيا 178 338 262 325 656

زائرالج 634 882 1081 1795 1665

ازربيجان 3227 3535 1679 601- 4817-

البحرين 517 865 1049 2915 1756

بنغلاديش 350 460 845 793 666

بنين 45 64 53 53 48

بروناي 3375 334 289 434 184

بوركينا فاسو 29 14 34 34 600

الكاميرون 383 319 225 309 284

تشاد 713 495 613 700 603

لقمرجزر ا 1 1 1 1 1

ساحل العاج 165 283 312 319 427

جيبوتي 14 39 59 164 195

مصر 237 2157 5376 10043 11578

الغابون 206 194 60 268 269

غامبيا 15 49 45 71 64

غينيا 83 98 105 108 111

غينيا بيساو 4 2 9 18 7

غويانا 26 30 77 102 152

إندونيسيا 507- 1896 8337 4914 6928

إيران 400 306 918 317 754

العراق 0 300 515 383 448

الأردن 443 816 1774 3219 1835

كزاخستان 2092 4157 1971 6224 10259

الكويت 68- 24 234 122 123

قيرقيزيا 46 175 43 182 208

لبنان 2977 1993 2791 2739 2845

ليبيا 143 357 1038 2013 2541

ماليزيا 2473 4624 3967 6048 8403

المالديف 14 15 9 14 15

مالي 132 101 224 83 360

موريتانيا 102 392 814 155 153

المغرب 2314 895 1653 2450 2577

موزمبيق 337 245 108 154 427

النيجر 11 20 30 51 27

نيجيريا 2171 2127 4978 13956 12454

عمان 18 49 47 19 21

باكستان 494 229 1688 1623 2377

فلسطين 534 1118 2201 4273 5333

قــطر 625 1199 1298 159 1138

السعودية 778 1942 12097 18293 24318

السنغال 52 77 45 220 78

سيراليون 9 61 83 59 81

الصومال 1- 5- 24 96 141

السودان 1349 1511 2305 3541 2436

سورينام 201 286 399 323 316

سوريا 180 275 500 600 885

طاجكستان 14 272 54 339 401

توغــو 34 59 77 77 69

تونس 584 639 782 3312 1618

تركيا 1751 2785 10031 19989 22029

تركمنستان 226 354 418 731 804

اوغندا 202 295 380 400 368

الأمارات العربية 4256 10004 10900 12806 13253

اوزبكستان 70 187 88 195 262

اليمن 6 144 302- 1121 464

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 34722 50271 84965 129290 141488

العالم 561056 717695 958697 1411018 1833324

البلدان المتقدمة 361050 403711 611319 940880 1247661

البلدان النامية 200006 313984 347378 470139 585663

 .قاعدة بيانات البيزند، مركز أنقرة، وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: رالمصد
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 مخصصات حقوق السحب الخاصة والعامة: ١٥الجدول الملحق رقم 
مخصصات حقوق السحب 

 ٩سارية منذ (الخاصة المركبة 

 ٣) سبيمبر

مخصصات حقوق السحب الخاصة 

 ٢) سبيمبر ٩سارية منذ (ائية الاستثن

مخصصات حقوق السحب الخاصة العامة 

 ١) أغسطس ٢٨سارية منذ (

مخصصات حقوق السحب الخاصة

 المركبة الحالية

 

155,314,267 8,593,210 120,018,057 26,703,000 أفغانستان

46,450,260 10,348,473 36,101,787 0 ٥ألبانيا

1,198,184,979 139,423,573 930,121,406 128,640,000 الجزائر

153,576,220 34,299,473 119,276,747 0 ٥ازربيجان

124,350,296 18,073,473 100,076,823 6,200,000 البحرين

510,404,987 67,944,471 395,340,516 47,120,000 بنغلاديش

59,167,129 3,871,052 45,887,077 9,409,000 بنين

203,503,552 43,973,683 159,529,869 0 ٥بروناي

57,584,429 3,548,579 44,626,850 9,409,000  بوركينا فاسو

177,266,861 15,143,031 137,661,230 24,462,600 الكاميرون

53,620,770 2,698,421 41,513,349 9,409,000 تشاد

8,503,183 1,189,126 6,597,657 716,400 جزر القمر

310,904,156 32,002,209 241,073,947 37,828,000  ساحل العاج

15,158,142 2,193,316 11,786,826 1,178,000 جيبوتي

898,452,369 62,954,311 699,574,058 135,924,000 مصر

146,719,417 18,244,315 114,384,102 14,091,000 الغابون

29,768,051 1,592,316 23,054,735 5,121,000 غامبيا

102,465,806 5,467,526 79,394,280 17,604,000 غينيا

13,604,757 1,865,758 10,526,599 1,212,400 غينيا بيساو

87,085,271 5,170,210 67,385,061 14,530,000 غويانا

1,980,438,720 200,077,253 1,541,405,467 238,956,000 إندونيسيا

1,426,059,814 72,114,782 1,109,889,032 244,056,000 إيران

1,134,495,508 185,059,142 880,972,566 68,463,800 العراق

162,070,636 18,790,315 126,393,321 16,887,000 الأردن

343,653,571 72,556,577 271,096,994 0  ٥كزاخستان

1,315,573,695 265,006,330 1,023,822,965 26,744,400 الكويت

84,736,994 18,908,684 65,828,310 0 ٥قيرقيزيا

193,286,941 38,407,852 150,485,889 4,393,200 لبنان

1,072,695,711 180,914,689 833,009,822 58,771,200 ليبيا

1,346,143,721 105,064,573 1,102,031,148 139,048,000 ماليزيا

7,691,108 1,329,968 6,078,740 282,400 المالديف

89,362,782 4,286,578 69,164,204 15,912,000 مالي

61,665,351 4,206,000 47,740,351 9,719,000 موريتانيا

561,422,053 39,694,629 436,038,424 85,689,000 المغرب

108,838,056 24,625,263 84,212,793 0 ٥موزمبيق

62,937,711 4,750,526 48,778,185 9,409,000 النيجر

1,675,375,490 218,556,149 1,299,664,341 157,155,000 نيجيريا

178,817,153 28,741,052 143,814,101 6,262,000 عمان

988,564,251 52,283,311 766,291,940 169,989,000 باكستان

… … … ... فلسطين

251,404,103 43,024,978 195,557,525 12,821,600 قــطر

6,682,495,468 1,308,549,061 5,178,419,607 195,526,800 السعودية

154,800,399 10,394,473 119,943,926 24,462,000 السنغال

99,505,615 5,176,789 76,873,826 17,455,000 سيراليون

50,619,208 4,156,315 32,765,893 13,697,000 ٤الصومال

194,135,377 16,143,104 125,800,273 52,192,000 ٤السودان

88,092,106 12,067,473 68,274,633 7,750,000 سورينام

279,182,398 24,969,841 217,648,557 36,564,000 سوريا

82,083,426 17,589,473 64,493,953 0  ٥طاجكستان

70,330,612 4,943,473 54,412,139 10,975,000 توغــو

272,775,783 26,147,525 212,385,258 34,243,000 تونس

1,071,329,729 75,900,364 883,122,365 112,307,000 تركيا

69,818,076 14,071,579 55,746,497 0  ٥تركمنستان

173,060,260 9,857,841 133,806,419 29,396,000 اوغندا

568,406,413 76,210,408 453,459,205 38,736,800  الأمارات العربية

262,789,980 58,484,999 204,304,981 0  ٥اناوزبكست

232,251,303 22,999,367 180,508,936 28,743,000 اليمن

27,748,994,424 3,744,657,262 21,648,173,562 2,356,163,600  بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
.بالمائة من الحصص٧٤,١٣٠٩٧٩٩٨١٣المخصصات العامة بنسبة  .١

 .مضمنة في التعديل الرابع لمواد الاتفاقية .٢

 .قوق السحب الخاصة الجارية، مخصصات حقوق السحب العامة ومخصصات حقوق السحب الخاصةمجموع مخصصات ح .٣

 .يحتفظ بمخصصات حقوق السحب الخاصة بزيادات متصاعدة لحين تسديد البلد العضو لمتأخراته المستحقة من قبل صندوق النقد الدولي .٤

  .الخاصالبلدان التي تلقت مخصصات لأول مرة نتيجة لمخصصات السحب العام و .٥
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 للدول  السيرة الموجزة
  

 النقاط الفنية والبنية
  

عامة حول  اقتصاديةالأعضاء تم إعدادها من قبل مركز أنقرة وتقدم لمحة  بلدانالموجزة التالية للالٕاقتصادية السيرة 
امي وتشمل معلومات عن النِّسب الٕاقتصادية الأساسية للقطر، الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسل البلدانمن  بلدكل 

  .عامة اجتماعيةومعدلات نموه السنوية، والهيكلة الٕاقتصادية، والتضخم، والتجارة إلى جانب لمحة 
  

شعبة الٕاحصاء بالأمم المتحدة، واليونسكو، بمركز أنقرة، وتشمل السيرة الموجزة للقطر آخر البيانات المتاحة 
الٕاقتصادية وتهدف السيرة . يات المتحدة للٕاحصاء السكاني وصندوق النقد الدوليلالدولي، مكتب الووالبنك ا

  .الأعضاء البلدانالموجزة فقط إلى تقديم معلومات عامة ومختصر تنويري عن 
  

  بنية السيرة الموجزة للدول الأعضاء
  

لبيانات المضمنة في الجداول في قسمين ا عرضت. تعرض السير الموجزة بيانات في شكل جداول ورسومات بيانية
 :أساسيين

 
يقدم الجزء الأول بيانات تتعلق بالموقف الٕاجتماعي العام 

على المؤشرات الديموغرافية وبعض  شاملة محتويةوللقطر 
بيانات القطر موضوع  وتتم مقارنة. مؤشرات التنمية

مستوى الٕاهتمام بمتوسطات الٕاقليم الجغرافي وتصنيف 
لم ُيكتَفى، عند حساب . القطر ينتمي إليهالدخل الذي 

هذه المتوسطات، بوضع الدول الأعضاء في منظمة 
عة فحسب، بل المؤتمر الٕاسلامي التابعة لتلك المجمو

  .هاضمنكل الدول المصنفة 
  

التي  الرئيسيةيقدم الجزء الثاني المؤشرات الٕاقتصادية 
، ومعدلات النمو السنوي، والهيكل تشمل نسب
 ٢٠٠٧، ٢٠٠٦، والتضخم والتجارة للأعوام الٕاقتصادي

 ورغم أنَّ البيانات متوفرة حول معظم البلدان،. ٢٠٠٨و
  [..]. الرمزبـالمفقودة /قصةتتم الٕاشارة إلى البيانات النا

  
تم تقديم خمس رسومات بيانية مقابلة للجداول الحاوية 

. سريعمريح وللبيانات حتى تتم عملية الٕاستعراض بشكل 
تقدم الرسومات البيانية معينات التنمية والنسب الٕاقتصادية، وتغيرات النسب المئوية لبيانات متسلسلة تسلسلا زمنيا 

  .ب الجاري، والصادرات والوارداتللتضخم، وميزان الحسا
  
مات النوعية والكمية  ملحوظبياني يقارن بشكل المعين ال من الممكن ). ١كما هو في الرسم البياني (العديد من السِّ

ولكن يجب . عقد المقارنة بين الأوضاع عند وضع الرسومات البيانية في أوضاع مختلفة بٕاستخدام نفس المحاور

 
باللون (يضع مقارنة بين مؤشرات مختارة لقطر ما : ١الرسم البياني 

 ٔ بمؤشرات مجموعة الدخل المنخفض والمتوسط المرجعية ) زرقالا

  )باللون الاحمر(
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ّ تفسر المحاور، ف ي المعين البياني، بٕاعتبارها ألا
والسبب هو أّن كل واحد من . إحداثيات ديكارتية

المتغيرات في المعين البياني رسمت بٕاستخدام نفس 
مقياس الرسم طالما أّن المعينات البيانية تستخدم في 

يمكن مقارنة و. الغالب قيم قياسية لكل متغير
 تم تشكيل. المتغيرات المختارة بمعين بياني مرجعي
القياسية للبيانات  المعين البياني المرجعي بمزج القيم

قيم المعين المرجعي، التي قورنت بها . المرادة بخط
أيِّ . ١مؤشرات الأربعة، هي قيم مرجعية وتساوي ال

نقطة خارج المعين المرجعي تعني أنَّ موقف القطر قد 
فاق متوسط المجموعة، في الوقت الذي تشير فيه إيُّ 

فعلى سبيل . لمعين المرجعي إلى العكسنقطة داخل ا
له  ١البياني رقم المثال، القطر الممثل في الرسم 

متوسط أدنى من متوسط دخل المجموعة التي ينتمي 
إليها وكذلك متوسط معدل الوفيات، ومعرفة القراءة 
والكتابة وله متوسط أعلى من متوسط المجموعة فيما 

  .حياة المتوقعيتعلق بٕاجمالي الدخل القومي ومتوسط ال
  

وبما أّن . ٢يعتبر المعين البياني معين جزئي في حال عدم توفر أو إكتمال البيانات كما هو موضح بالرسم البياني 
ومي للفرد غير متوفرة حول ذلك القطر، فٕانه ليس من الممكن رسم مربع بربط البيانات المتعلقة بٕاجمالي الدخل الق

مثلث بقيم متوسط الحياة المتوقع، ومعدلات وفيات الأطفال ومعرفة يتحول المعين إلى قيم المظاهر الأربع، ولهذا 
  .القراءة والكتابة

  
متوسط الحياة (الٕاقتصادية الأربعة -ٕاجتماعيةالمؤشرات ال لبلدانالموجزة لالٕاقتصادية يبين معين التطور في السير 

مقارنة  معين بلدل) المتوقع، إجمالي الدخل القومي للفرد، ومعدلي معرفة القراءة والكتابة ووفيات الأطفال
  .م٢٠٠٨في العام  البلدمتوسطات تصنيف الدخل الذي تنتمي له ب
  

كنسب إلى إجمالي الناتج المحلي، ويبين المؤشرات  وأما المعين الثاني يعين النسب الٕاقتصادية، تم التعبير عنها
لبلد معين مقارنة بالمتوسطات التي ) التجارة، المخدرات المحلية، تكوين رأس المال والمديونية(الٕاقتصادية الأربعة 

تم حساب . المتوسطات الٕاقليمية لا تشمل البلدان ذات الدخل المرتفع. سجلتها الأقاليم التي يقع فيها البلد
تم الحصول على قيمة التجارة بقسمة إجمالي صادرات : لمتغيرات الأربعة في هذه المعينات على النحو التاليا

وواردات السلع والخدمات على الناتج المحلي الٕاجمالي، وتم التعبير عن قيمة المدخرات وتكوين إجمالي رأس 
فهي إجمالي الدين الخارجي مقسوما على الناتج المال الثابت نسب إلى الناتج المحلي الٕاجمالي، وأما المديونية 

  .المحلي الٕاجمالي
  

الرسومات البيانية الثلاثة الأخيرة تبين التضخم، ميزان الحساب الجاري والتجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر 
 .٢٠٠٨-٢٠٠٤الٕاسلامي للسنوات الخمس الماضية من 

 
مع المعين المرجعي ) باللون الأزرق(معين غير مكتمل : ٢الرسم البياني

  .١بنقاط تقاطع عند قيمة ) أحمر(



 

 



الدخل المرتفع
الدخل المنخفض 

والمتوسط

1,482,8511,058,2815,595,150(2008)السكان (1000)

3,09541,0343,119(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

4,57637,1415,330(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.950.691.32(2008)السكان (%)

2.530.561.79(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

46.1177.5344.30(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

71.1898.9880.61(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

53.875.8651.25(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

63.8179.4466.72(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

3,1903,7664,590

6.236.095.13

4.103.973.01

314,514299,195407,356

9.887.968.87

129,290141,488..

مجموعة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي
العالم

المؤشرات الأساسية

مجموعة منظمة المؤتمر 

الٕاسلامي

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الاستثمار الأجنبي المباشر

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

معين التنمية

مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي

الدخل المنخفض والمتوسط

التجارة

تكوين رأس المال

المديونية

الٕادخار المحلي

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي البلدان النامية 

10

15

20
(%)التضخم 

129,290141,488..

200620072008

8.448.4812.01

11.469.2216.15

200620072008

1,197,3801,350,0291,791,004

13.4514.4214.38

968,7861,204,9671,549,275

17.7817.4818.08

200520062007

11.1711.0011.52 (%)

45.0945.4844.49

43.7443.5243.99

53.9452.6753.61

13.4413.4212.90

22.6722.9824.21

32.6233.9033.49

46.7347.7346.78

37.1136.7937.73

200520062007المديونية

35.7832.2330.18

1.481.151.13

16.3415.1912.84

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

دفوعات سعر الفائدة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

(مليون دولار) الٕاستثمار الاجنبي المباشر

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

صادرات السلع

واردات السلع

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

معين التنمية

مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي

الدخل المنخفض والمتوسط

التجارة

تكوين رأس المال

المديونية

الٕادخار المحلي

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي البلدان النامية 
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مخفض إجمالي الناتج المحلي
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الدخل المنخفضجنوب آسياأفغانستان

28,1391,589,7341,260,370(2008)السكان (1000)

429960760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

9772,3021,397(2006)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.671.522.19(2008)السكان (%)

1.922.70..(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

29.1731.68..(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

63.2763.50..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

165.0059.0280.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

43.8364.4657.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

7.729.6612.06

8.1812.103.35

4.129.180.66

-0.380.09-0.18

-4.910.88-1.50

241.65288.41..

أفغانستان

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

أفغانستان الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس المال

المديونية

الٕادخار المحلي

أفغانستان جنوب آسيا

10 0

20.0

30.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

5.1113.0327.22

10.5911.3520.10

200620072008

276.65340.04420.10

35.6441.4936.68

3,824.594,879.075,738.74

53.0852.8751.77

200520062007

40.9033.7739.33

26.1929.2326.58

32.9236.9934.09

115.04110.12115.72

9.7110.8610.12

21.3024.1820.98

-24.77-20.98-25.84

25.2025.1127.27

71.2670.2774.09

200520062007المديونية

..21.4121.14

..0.070.16

..0.500.77

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

أفغانستان الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس المال

المديونية

الٕادخار المحلي

أفغانستان جنوب آسيا
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



اوربا وآسيا الوسطىألبانيا
الدخل المتوسط 

المنخفض

3,182440,8113,523,891(2008)السكان (1000)

4,0748,9842,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

6,58012,2194,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

0.510.161.12(2008)السكان (%)

1.272.081.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

46.0863.5841.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

99.0497.5482.64(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

13.4020.5538.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

76.5069.6869.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

9.1110.8712.96

5.496.266.77

4.965.736.24

-0.51-0.99-1.75

-5.58-9.15-13.51

325.26655.84..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

ألبانيا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

ألبانيا الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

ألبانيا اوربا وآسيا الوسطى

2.0

3.0

4.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

2.372.943.36

3.523.573.50

200620072008

759.081,011.671,128.85

1.442.453.07

3,029.034,090.944,903.90

9.098.728.07

200520062007

20.6620.2420.24

24.0224.8124.82

55.3254.9454.94

76.1778.3378.55

10.8310.3210.24

37.5734.7235.55

13.0011.3611.21

22.7524.6925.75

47.3248.0450.07

200520062007المديونية

22.4325.5425.55

0.380.520.56

4.366.215.16

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الجزائر
الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

34,800314,3973,523,891(2008)السكان (1000)

4,5883,5512,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

5,4907,3084,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.161.921.12(2008)السكان (%)

2.962.861.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

64.5857.2341.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

75.3973.2182.64(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

32.8032.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

72.2569.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

116.83135.34159.67

2.003.003.00

-0.701.201.82

28.9530.6037.08

24.7822.6123.22

1,795.401,664.60..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

الجزائر

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

الجزائر الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

الجزائر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

,,

200620072008

2.533.564.46

9.956.7914.84

200620072008

53,860.3056,201.2076,313.50

5.736.416.63

25,049.8033,239.1044,748.30

10.259.639.57

200520062007

8.227.998.79

61.2862.2559.98

30.4929.7531.23

33.5731.7832.53

11.5511.2812.18

31.5529.1932.36

54.8856.9455.29

47.6049.9247.35

24.2822.1724.41

200520062007المديونية

16.424.894.09

0.900.540.17

12.2823.092.30

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال
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اوربا وآسيا الوسطىأزربيجان
الدخل المتوسط 

المنخفض

8,670440,8113,523,891(2008)السكان (1000)

5,3498,9842,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

6,37012,2194,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

0.800.161.12(2008)السكان (%)

4.472.081.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

51.7863.5841.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

99.5097.5482.64(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

34.4120.5538.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

67.3869.6869.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

21.0331.2946.38

30.5523.3811.63

29.0822.4010.74

3.719.0216.45

17.6328.8335.48

-601.00-4,817.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)
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إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات
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مؤشر أسعار المستهلك

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

2004 2005 2006 2007 2008

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

1000

2000

3000

4000

5000

2004 2005 2006 2007 2008
بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 
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البحرين
الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا
الدخل العالي

779314,3971,058,281(2008)السكان (1000)

27,2613,55141,034(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

27,2106,38132,952(2005)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.961.920.69(2008)السكان (%)

2.222.860.56(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

88.4857.2377.53(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

88.7673.2198.98(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

9.0232.075.86(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

75.8369.9679.44(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

15.8518.4421.24

6.658.076.12

4.565.954.04

2.192.912.26

13.8115.7610.62

2,914.891,756.00..

البحرين

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)
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إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

البحرين الدخل العالي

التجارة

تكوين رأس 
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الدخل المنخفضجنوب آسيابنغلاديش

161,9151,589,7341,260,370(2008)السكان (1000)

506960760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,4402,7341,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.831.522.19(2008)السكان (%)

1.841.922.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

26.6629.1731.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

53.4863.2763.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

47.0259.0280.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

64.0764.4657.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

65.2073.6981.94

6.536.325.59

4.594.383.69

0.760.810.77

1.171.100.94

792.50666.40..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

بنغلاديش

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية
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أسعار المستهلك
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صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية
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مخفض إجمالي الناتج المحلي
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الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءبنين

8,107776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

8561,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,4601,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

3.202.562.19(2008)السكان (%)

3.472.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

40.8035.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

40.5462.1963.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

77.8088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

56.6650.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

4.745.556.94

3.764.654.98

0.801.401.72

-0.27-0.55-0.58

-5.71-9.89-8.28

53.2048.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

بنين
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المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية
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التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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(%)التضخم 
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3.801.267.96

3.082.607.21

200620072008

343.63416.09611.46

33.4336.9331.17

3,476.244,873.236,633.87

13.3214.3012.24
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14.1914.4014.45
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11.1711.6313.96

21.5718.4820.29

28.5527.7027.57
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41.7917.1115.42

0.460.360.24

7.219.316.01

أسعار المستهلك
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل العاليشرق آسيا والباسفيكيبروناي

3931,916,5431,058,281(2008)السكان (1000)

37,0312,99041,034(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

50,2004,96936,341(2007)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.080.810.69(2008)السكان (%)

2.041.300.56(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

74.3843.2877.53(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

94.8592.7798.98(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

8.0022.345.86(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

77.2972.1079.44(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

11.4712.2814.55

4.400.62-1.51

2.35-1.35-3.44

6.466.227.37

56.3350.6750.62

433.50183.90..

بروناي

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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10.0

15.0

20.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

0.200.302.70

10.050.9512.78

200620072008

6,906.136,943.119,487.34

22.2325.7624.33

1,987.613,930.152,653.90

21.8912.8922.23

200520062007

0.940.700.93

71.5673.3970.93

27.4925.9128.14

22.4619.6523.32

18.4117.9219.83

11.3610.3511.96

59.1362.4356.85

70.1771.1671.37

27.2925.0228.56

200520062007المديونية

......

......

......

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)
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بروناي شرق آسيا والباسفيكي

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2004 2005 2006 2007 2008
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءبوركينا فاسو

14,042776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

5771,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,1601,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.292.562.19(2008)السكان (%)

3.222.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

19.1435.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

28.7362.1963.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

104.1088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

52.2050.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

5.786.778.10

5.513.605.00

3.111.272.64

-0.55-0.56-0.89

-9.59-8.28-11.01

33.59600.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

بوركينا فاسو

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

2.35-0.2510.67

-0.093.615.94

200620072008

419.20477.21504.73

15.1818.0017.93

1,257.861,571.671,752.52

42.8842.5044.16

200520062007

34.1234.8834.13

22.8922.7223.86

43.0142.3942.01

72.5274.9374.01

21.5421.0820.47

20.5617.1118.29

5.953.995.52

9.6711.3711.70

24.2824.4924.45

200520062007المديونية

36.8519.4421.58

0.320.300.25

8.437.535.12

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



إفريقيا جنوب الصحراءالكاميرون
الدخل المتوسط 

المنخفض

19,383776,9283,523,891(2008)السكان (1000)

1,1991,2542,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

2,1801,9914,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.802.561.12(2008)السكان (%)

1.432.831.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

55.9435.9041.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

62.1982.64..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

86.6088.5038.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

50.3950.7869.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

17.9620.6923.24

3.223.503.45

0.410.680.63

0.110.160.08

0.600.770.36

309.00284.33..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

الكاميرون

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 
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معدل وفيات 
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

4.911.135.34

3.942.061.48

200620072008

4,725.595,021.465,832.04

7.938.988.66

2,905.983,616.884,288.70

24.0023.8425.41

200520062007

20.4020.2820.32

31.9233.5331.93

47.6746.1947.76

71.7271.6073.24

9.939.6211.12

19.3616.7216.73

18.3418.7815.64

20.3823.0526.76

21.4020.9927.86

200520062007المديونية

44.3418.7315.28

1.480.780.68

24.2312.579.24

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءتشاد

9,730776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

8621,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,1601,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.502.562.19(2008)السكان (%)

2.752.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

26.2235.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

31.7662.1963.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

124.0288.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

50.6250.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

6.317.028.39

0.150.18-0.41

-2.29-2.26-2.84

-0.56-0.74-0.96

-8.95-10.53-11.42

700.00602.77..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

تشاد

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

تشاد الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

تشاد إفريقيا جنوب الصحراء
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

7.71-7.448.34

6.171.7711.81

200620072008

2,281.262,274.813,480.44

0.340.670.34

529.16716.59813.78

31.9929.4431.76

200520062007

21.3521.2922.03

53.7853.8551.60

24.8724.8826.39

24.7124.0524.32

20.7824.0226.50

26.6923.6421.81

54.5151.9449.18

54.3955.7351.74

26.5827.4525.17

200520062007المديونية

26.9427.0725.61

0.290.280.28

1.701.711.85

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)
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الأطفال
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءجزر القمر

652776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

8161,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,1701,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.032.562.19(2008)السكان (%)

2.932.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

28.0235.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

75.0662.1963.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

49.4088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

65.1350.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

0.400.470.53

1.240.490.98

-0.84-1.58-1.10

-0.02-0.03-0.05

-6.06-6.70-9.25

0.580.80..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

جزر القمر

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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الٕادخار المحلي

جزر القمر إفريقيا جنوب الصحراء
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

3.394.494.80

2.005.185.50

200620072008

31.9730.4331.93

8.4343.1023.18

141.69156.19242.60

21.7525.2320.43

200520062007

48.4045.1647.71

10.5711.9111.25

41.0342.9341.25

100.78101.4996.57

12.1412.6615.42

9.309.9313.49

-12.92-14.14-12.21

12.4011.6612.21

34.6335.4837.90

200520062007المديونية

74.9173.2962.45

0.370.342.86

8.347.8746.08

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءساحل العاج

20,762776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

1,1321,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,5801,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

3.002.562.19(2008)السكان (%)

2.352.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

48.1235.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

62.1963.50..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

89.0888.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

48.3750.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

17.3819.8223.51

0.731.592.33

-2.20-1.37-0.65

0.48-0.140.57

2.76-0.682.42

318.86426.90..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

ساحل العاج

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

2.451.916.32

4.452.848.00

200620072008

8,133.748,294.3910,227.30

24.4030.6029.69

5,814.436,247.227,971.38

34.6838.8539.39

200520062007

25.2524.8925.45

28.6328.8727.86

46.1246.2446.70

73.8668.1869.60

12.2413.4313.60

10.869.438.18

13.9018.3916.79

47.9249.2546.52

47.5543.9843.04

200520062007المديونية

72.9373.7770.31

0.310.290.42

3.823.004.48

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



جيبوتي
الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

784314,3973,523,891(2008)السكان (1000)

1,2533,5512,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

2,3307,3084,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.481.921.12(2008)السكان (%)

2.602.861.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

86.9057.2341.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

73.2182.64..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

84.4032.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

54.7669.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

0.770.850.98

4.825.085.78

2.262.513.20

-0.11-0.22-0.39

-14.67-25.55-39.17

163.59195.35..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

جيبوتي

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع
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القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

جيبوتي الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

جيبوتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

3.474.9711.96

3.484.989.50

200620072008

340.09421.52494.44

73.2673.8372.33

1,547.781,914.552,385.26

32.7435.5436.03

200520062007

3.733.593.72

17.5316.7717.10

78.7379.4979.31

64.1758.5757.96

27.0829.3525.39

18.9029.3537.01

8.6012.0816.53

40.6239.8757.96

50.9257.2778.56

200520062007المديونية

58.0860.2055.69

0.550.680.81

5.247.359.18

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات
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صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



جمهورية مصر العربية
الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

75,045314,3973,523,891(2008)السكان (1000)

2,1613,5512,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

5,4607,3084,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.001.921.12(2008)السكان (%)

3.062.861.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

42.6857.2341.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

66.3773.2182.64(2006)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

29.9132.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

71.3269.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

107.38130.35162.16

6.847.097.16

4.754.995.05

0.871.860.89

0.811.430.55

10,042.8011,578.10..

جمهورية مصر العربية

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

مصر الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

مصر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

,,

200620072008

4.2010.9511.70

7.3612.6012.33

200620072008

20,760.5023,853.9029,319.50

24.0926.9727.08

40,032.1050,505.7062,864.50

14.9814.5715.41

200520062007

14.8814.6114.69

34.6236.1335.20

50.5049.2650.10

72.8772.8975.48

11.1210.7310.36

17.5919.3320.23

16.0116.3814.15

31.2932.1930.87

32.8735.1437.05

200520062007المديونية

32.8626.7923.36

0.780.680.62

7.576.135.88

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية
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المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



إفريقيا جنوب الصحراءالغابون
الدخل المتوسط 

العالي

1,454776,928810,889(2008)السكان (1000)

9,9861,2549,656(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

12,2701,99112,297(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.472.560.84(2008)السكان (%)

2.302.831.69(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

84.5635.9075.20(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

86.1762.1994.10(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

60.0088.5020.77(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

56.7350.7870.99(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

9.5511.5714.52

1.185.552.01

-1.292.980.53

1.211.802.51

12.6915.5717.30

267.81269.32..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

الغابون

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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(%)التضخم 
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-1.415.035.30

7.935.2514.93

200620072008

4,628.686,209.998,490.06

4.578.798.09

1,944.472,748.312,813.96

9.959.999.93

200520062007

4.894.945.15

61.3561.1759.28

33.7633.8935.57

35.7432.5233.00

7.158.408.76

21.2823.0723.47

57.1159.0858.23

66.5665.8558.90

31.2429.8330.39

200520062007المديونية

44.3844.9149.66

0.470.240.21

1.891.321.52

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني
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إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

الغابون الدخل المتوسط العالي

التجارة

تكوين رأس 
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الغابون إفريقيا جنوب الصحراء

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2004 2005 2006 2007 2008
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءغامبيا

1,630776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

4961,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,2801,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.582.562.19(2008)السكان (%)

2.992.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

55.5835.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

62.1963.50..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

81.5088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

59.4350.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

0.510.650.81

6.556.315.86

3.853.613.17

-0.07-0.09-0.14

-14.57-13.41-17.09

71.2263.66..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

غامبيا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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86.9880.1285.40

8.899.259.01
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أسعار المستهلك
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءغينيا

10,279776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

4421,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,1901,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

3.222.562.19(2008)السكان (%)

2.172.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

33.9635.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

62.1963.50..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

92.6488.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

55.9850.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

2.904.164.54

2.501.763.96

-0.73-1.440.70

-0.04-0.31-0.47

-1.41-7.44-10.29

108.00111.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

غينيا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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(%)التضخم 

200620072008

31.3634.7022.86

37.5812.9915.81

200620072008
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17.5314.3616.56

أسعار المستهلك
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إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءغينيا بيساو

1,745776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

2641,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

5301,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.952.562.19(2008)السكان (%)

2.442.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

29.7635.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

62.1963.50..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

118.0888.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

46.3650.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

0.320.380.46

0.562.703.33

-2.41-0.270.38

-0.040.04-0.01

-11.3410.12-1.97

17.747.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

غينيا بيساو

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 
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القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال
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غينيا بيساو الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال
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الٕادخار 

المحلي

غينيا بيساو إفريقيا جنوب الصحراء
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

-0.114.6210.45

3.577.368.80

200620072008

132.67372.75191.00

19.949.1622.36

201.38240.25266.81

26.2729.5030.06

200520062007

60.4758.4259.49

11.8212.5412.18

28.0429.3728.61

80.4078.2982.35

18.2715.4616.25

14.6217.1115.13

1.335.921.40

37.8742.4336.97

50.8353.2950.42

200520062007المديونية

229.37224.38194.79

2.892.952.50

28.6226.2324.39

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

غينيا بيساو الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

غينيا بيساو إفريقيا جنوب الصحراء
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



غويانا
امريكا اللاتينية 

والكاريبي

الدخل المتوسط 

المنخفض

764556,7373,523,891(2008)السكان (1000)

1,4797,4962,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

2,51010,3094,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

0.391.371.12(2008)السكان (%)

0.281.621.52-(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

28.3278.2641.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

90.9682.64..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

45.0022.4338.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

66.9873.1369.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

0.911.061.13

5.135.363.23

4.795.022.90

-0.19-0.19-0.24

-20.91-17.96-20.75

102.40152.40..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

غويانا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

غويانا الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

غويانا امريكا اللاتينية والكاريبي

5 0

10.0

15.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

6.6812.208.10

5.5812.425.49

200620072008

683.98808.79978.02

1.621.531.49

943.551,010.341,343.06

3.813.283.00

200520062007

34.6934.9731.09

20.0319.3421.73

45.4345.7047.06

73.2464.7169.22

26.8824.5327.57

32.3245.9520.59

-0.1210.773.21

84.6290.1286.78

119.85116.43108.50

200520062007المديونية

147.57124.9969.16

1.291.781.09

4.904.032.98

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

غويانا الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

غويانا امريكا اللاتينية والكاريبي
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



شرق آسيا والباسفيكيإندونيسيا
الدخل المتوسط 

المنخفض

227,8291,916,5433,523,891(2008)السكان (1000)

2,2462,9902,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

3,8305,3984,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.300.811.12(2008)السكان (%)

3.171.301.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

50.3443.2841.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

91.9892.7782.64(2006)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

24.8022.3438.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

70.6172.1069.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

364.35432.06511.77

5.506.286.06

4.154.934.70

10.8610.490.52

2.982.430.10

4,914.006,928.00..

إندونيسيا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

إندونيسيا الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

إندونيسيا شرق آسيا والباسفيكي

10.0

15.0

20.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

,,

200620072008

13.106.039.78

14.0911.2818.27

200620072008

100,842.00114,112.00137,022.00

9.9111.2311.82

61,072.8074,483.80129,274.00

18.4822.2917.54

200520062007

13.0712.9113.44

46.7947.1046.19

40.1439.9840.37

64.3662.6663.46

8.118.638.33

25.0825.3924.86

27.5328.7128.21

34.0731.0329.36

29.9225.6225.33

200520062007المديونية

46.4535.9032.58

1.421.181.16

16.9020.2711.53

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

إندونيسيا الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

إندونيسيا شرق آسيا والباسفيكي
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



إيران
الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

72,871314,3973,523,891(2008)السكان (1000)

4,7323,5512,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

10,8407,4024,585(2007)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.691.921.12(2008)السكان (%)

3.512.861.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

67.9457.2341.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

82.3373.2182.64(2006)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

29.0032.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

70.9569.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

222.13285.93344.82

5.857.834.51

2.846.042.78

20.4034.0817.80

9.1911.925.16

317.14754.50..

إيران

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

إيران الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

إيران الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

10 0

20.0

30.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

11.8718.4026.00

13.7720.4617.78

200620072008

71,062.0080,803.50108,063.00

13.0913.2712.78

46,863.3056,255.2069,326.50

24.6925.0926.97

200520062007

9.8810.8710.58

43.0841.6342.17

47.0547.5047.25

46.6847.5147.33

13.2913.0912.99

31.0734.7834.06

40.0339.4039.68

34.8431.3532.23

25.8826.7326.61

200520062007المديونية

11.319.067.20

0.410.370.32

3.773.653.55

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

إيران الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

إيران الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

0.0

10.0

20.0

30.0

2004 2005 2006 2007 2008
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



العراق
الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

30,413314,3973,523,891(2008)السكان (1000)

2,9893,5512,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

7,3084,592..(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.801.921.12(2008)السكان (%)

2.861.52..(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

57.2341.64..(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

73.2182.64..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

35.9732.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

59.5569.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

49.2762.3890.91

6.211.509.78

3.11-1.376.79

7.599.6417.36

15.4115.4619.09

383.00447.89..

العراق

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

العراق الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

العراق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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60.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

53.2530.823.47

47.696.6726.23

200620072008

23,759.6029,329.2048,169.10

4.544.994.88

13,593.8015,271.3020,894.20

58.2258.9658.71

200520062007

6.615.806.61

68.3761.1465.43

25.0133.0627.96

43.5144.1549.40

29.3718.6214.81

26.1422.4716.85

27.1237.2235.79

79.2860.6363.05

78.3045.8842.24

200520062007المديونية

......

......

......

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

العراق الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

العراق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الأردن
الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

5,854314,3973,523,891(2008)السكان (1000)

3,4223,5512,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

5,5307,3084,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.291.921.12(2008)السكان (%)

3.402.861.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

78.3857.2341.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

91.1373.2182.64(2005)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

20.8032.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

72.5969.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

14.8416.5320.03

7.986.586.00

5.534.293.62

-1.60-2.78-2.54

-10.77-16.80-12.69

3,219.321,835.40..

الأردن

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

الأردن الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

الأردن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

,,

200620072008

6.265.3914.93

8.834.5314.30

200620072008

5,204.345,534.626,715.75

44.0947.3249.86

11,547.5013,531.1018,481.60

40.5038.4837.02

200520062007

2.972.982.78

27.1628.4026.78

69.8568.6270.45

87.3082.1375.95

19.5020.3123.69

34.0935.0335.92

-6.80-2.440.36

52.6154.5656.32

93.5091.4790.95

200520062007المديونية

60.9453.9150.62

1.571.671.68

9.298.958.61

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

مدى الحياة 
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القراءة والكتابة
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الأطفال
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



اوربا وآسيا الوسطىكزاخستان
الدخل المتوسط 

العالي

15,553440,811810,889(2008)السكان (1000)

8,5028,9849,656(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

9,69012,21912,297(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

0.100.160.84(2008)السكان (%)

3.082.081.69(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

57.6663.5875.20(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

99.6297.5494.10(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

28.0320.5520.77(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

66.4169.6870.99(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

81.00104.85132.23

10.708.903.20

8.497.923.10

-2.00-8.236.98

-2.47-7.855.28

6,223.5610,259.42..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

كزاخستان

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

كزاخستان الدخل المتوسط العالي

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

كزاخستان اوربا وآسيا الوسطى
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

,,

200620072008

8.5610.7717.18

21.5515.5319.95

200620072008

30,125.1037,504.8051,215.40

10.5210.9011.23

27,114.4037,050.8043,873.70

6.076.045.10

200520062007

6.635.705.82

39.1940.7938.82

54.1853.5155.36

49.8645.7245.45

11.2510.1811.13

30.9733.9035.86

38.8944.1043.42

53.5451.1449.77

44.7340.4342.89

200520062007المديونية

75.9491.5491.69

3.032.913.74

43.1035.0853.10

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي
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هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)
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الخدمات
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الأطفال
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مؤشر أسعار المستهلك

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2004 2005 2006 2007 2008

8.1%

8.2%

8.3%

8.4%

8.5%

8.6%

0

2000

4000

6000

8000

10000

2004 2005 2006 2007 2008
بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



دولة الكويت
الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا
الدخل العالي

3,443314,3971,058,281(2008)السكان (1000)

45,9163,55141,034(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

52,6106,85034,788(2006)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

4.021.920.69(2008)السكان (%)

2.582.860.56(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

98.3457.2377.53(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

94.4673.2198.98(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

9.4032.075.86(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

77.9069.9679.44(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

101.56111.76158.09

5.142.516.33

-1.19-1.432.24

50.6149.9670.59

49.8344.7144.66

122.00123.00..

دولة الكويت

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

الكويت الدخل العالي
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الكويت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

3.095.4710.50

18.805.1025.88

200620072008

42,273.0047,106.3066,185.40

14.0015.5813.64

16,619.8021,481.6026,001.20

22.1019.2322.13

200520062007

0.320.380.36

63.4356.8158.58

36.2542.8041.05

31.3528.0227.47

15.4214.1814.29

19.7418.3124.37

53.2357.8058.24

63.8466.3867.41

30.3526.7632.77

200520062007المديونية

......

......

......

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

تكوين إجمالي رأس المال
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضاوربا وآسيا الوسطىقيرقيزيا

5,311440,8111,260,370(2008)السكان (1000)

9518,984760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

2,13012,2191,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.100.162.19(2008)السكان (%)

1.812.082.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

36.1263.5831.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

99.3097.5463.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

33.5020.5580.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

67.7069.6857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

2.843.815.05

3.068.507.60

1.947.326.43

-0.09-0.01-0.33

-3.07-0.15-6.53

182.02207.92..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

قيرقيزيا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

قيرقيزيا الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس المال

المديونية

الٕادخار المحلي

قيرقيزيا اوربا وآسيا الوسطى
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

5.5510.2024.53

9.4414.9221.18

200620072008

796.101,134.141,440.10

42.3845.0941.05

1,710.572,415.209,502.78

19.8121.437.61

200520062007

31.3532.0133.58

21.9619.6118.94
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17.5218.0017.76

16.4224.2126.33

-2.07-13.13-18.88

38.2941.7144.67

56.7979.0489.88
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82.4182.7063.09

0.920.830.74

13.488.1811.17

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



لبنان
الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا

الدخل المتوسط 

العالي

3,799314,397810,889(2008)السكان (1000)

7,6183,5519,656(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

10,8807,30812,297(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.281.920.84(2008)السكان (%)

1.402.861.69(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

86.8457.2375.20(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

89.6173.2194.10(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

25.9032.0720.77(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

71.9769.9670.99(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

22.4425.0428.94

0.607.508.50

-0.696.127.11

-1.26-1.78-3.29

-5.63-7.12-11.36

2,739.402,844.56..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

لبنان

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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1.903.836.50
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2,543.423,342.254,020.67

73.7370.2170.85
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200520062007

5.205.325.26
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21.7914.0914.74

-0.14-2.61-7.87
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200520062007المديونية
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أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



ليبيا
الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا

الدخل المتوسط 

العالي

6,210314,397810,889(2008)السكان (1000)

16,1143,5519,656(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

15,6307,30812,297(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.991.920.84(2008)السكان (%)

3.002.861.69(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

77.3657.2375.20(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

86.7873.2194.10(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

16.5032.0720.77(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

74.2269.9670.99(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

55.0869.87100.07

6.726.806.72

4.644.724.64

25.2323.6239.22

45.8133.8139.19

2,013.002,541.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

ليبيا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي
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1.446.2010.45

14.0013.8830.26

200620072008

39,668.4043,339.2059,355.10

9.615.994.68

10,282.9013,078.5018,729.50

19.1719.3518.68

200520062007

2.773.533.26

77.3472.7274.25

19.8823.7522.49

32.3929.7826.47

11.9811.109.75

8.949.139.15

55.6359.1263.78

72.4985.7184.09

25.8126.3324.83

200520062007المديونية
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أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية
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إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع
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هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



شرق آسيا والباسفيكيماليزيا
الدخل المتوسط 

العالي

27,2971,916,543810,889(2008)السكان (1000)

8,1412,9909,656(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

13,7405,39812,297(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.700.810.84(2008)السكان (%)

2.671.301.69(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

69.4443.2875.20(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

91.9092.7794.10(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

9.6022.3420.77(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

74.2972.1070.99(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

156.86186.72222.22

5.786.354.64

4.014.572.89

26.1928.7038.76

16.6915.3717.44

6,047.528,403.10..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

ماليزيا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



جنوب آسياالمالديف
الدخل المتوسط 

المنخفض

3451,589,7343,523,891(2008)السكان (1000)

3,6499602,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

5,2802,7344,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

0.001.521.12(2008)السكان (%)

3.621.921.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

36.5429.1741.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

97.0563.2782.64(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

26.0059.0238.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

68.5064.4669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

0.921.051.26

17.987.215.68

14.487.215.68

-0.30-0.43-0.70

-32.99-40.28-55.56

13.8715.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

المالديف

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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3.467.3712.26

3.507.4013.00

200620072008

169.77162.89201.27

7.1110.439.76

909.401,133.091,425.33

30.0332.1031.64

200520062007

9.768.136.30

17.2216.1316.56

73.0375.7477.24

33.8229.7721.14

38.0837.9334.88

61.2555.5746.07

28.1032.3043.98

67.2482.5887.49

100.40105.8486.35

200520062007المديونية

51.5452.1553.35

1.321.301.37

6.834.684.84

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

المالديف الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 
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المديونية

الٕادخار 

المحلي

المالديف جنوب آسيا
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءمالي

13,360776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

6571,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,0901,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.302.562.19(2008)السكان (%)

3.412.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

31.6235.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

26.1862.1963.50(2006)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

116.8088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

54.3150.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

6.137.168.78

5.254.304.99

2.891.952.63

-0.26-0.57-0.72

-4.16-7.90-8.21

83.39360.00..

مالي

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

مالي الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

مالي إفريقيا جنوب الصحراء

0 0
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

1.521.469.15

5.112.568.88

200620072008

394.25242.88231.49

10.5922.0918.95

2,352.302,818.433,139.03

27.6328.7329.33

200520062007

37.4636.5237.25

24.0124.2224.04

38.5339.2838.71

68.9265.3168.48

16.9517.2814.82

22.0220.3723.07

14.1317.3916.70

25.0329.9227.24

32.9232.8933.60

200520062007المديونية

58.7326.9228.20

0.520.420.28

7.114.983.45

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

مالي الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

مالي إفريقيا جنوب الصحراء
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءموريتانيا

3,032776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

1,0431,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

2,0001,8691,489(2007)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.402.562.19(2008)السكان (%)

3.172.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

40.8035.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

55.8062.1963.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

75.2088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

64.1350.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

2.702.823.16

11.451.022.23

8.83-1.34-0.17

-0.04-0.32-0.50

-1.32-11.40-15.73

154.57152.88..

موريتانيا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

موريتانيا الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

موريتانيا إفريقيا جنوب الصحراء
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

6.237.267.35

31.870.245.11

200620072008

1,399.111,705.022,240.74

11.2811.9810.66

1,466.761,854.072,371.60

14.9915.3114.10

200520062007

24.2825.1824.74

30.2026.6928.04

45.5248.1347.26

67.6961.8968.52

30.4719.5420.06

49.8923.0021.45

1.8418.5611.42

34.6353.5952.05

82.6857.9962.08

200520062007المديونية

124.7060.1760.46

1.260.951.00

10.506.828.64

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

موريتانيا الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

موريتانيا إفريقيا جنوب الصحراء
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مؤشر أسعار المستهلك

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

2004 2005 2006 2007 2008

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

0

200

400

600

800

2004 2005 2006 2007 2008
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



المغرب
الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

31,436314,3973,523,891(2008)السكان (1000)

2,7483,5512,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

4,3307,3084,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.411.921.12(2008)السكان (%)

0.932.861.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

55.6857.2341.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

55.5873.2182.64(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

32.4032.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

71.1569.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

65.6475.1286.39

7.762.725.44

6.421.553.98

1.410.12-4.81

2.150.16-5.57

2,450.302,577.08..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

المغرب

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

المغرب الدخل المتوسط المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

المغرب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2.0

3.0

4.0

5.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

,,

200620072008

3.292.043.89

1.533.773.48

200620072008

13,270.1016,207.4019,760.40

8.598.459.09

25,088.5032,711.2040,314.00

18.0316.8817.67

200520062007

12.7114.9314.43

27.6626.4426.90

59.6358.6358.67

56.6355.4757.23

19.2418.2918.46

30.2631.6434.09

24.1226.2424.31

31.6433.0136.77

37.7838.4246.55

200520062007المديونية

27.1727.2426.96

0.990.940.90

14.6215.7614.82

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

المغرب الدخل المتوسط المنخفض

التجارة
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المغرب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءموزمبيق

20,747776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

4651,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

7701,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.002.562.19(2008)السكان (%)

1.692.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

36.0635.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

44.3862.1963.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

115.3988.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

42.0750.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

7.218.079.65

8.687.026.18

6.554.924.09

-0.66-0.77-1.21

-9.16-9.51-12.57

153.73427.36..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

موزمبيق

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

موزمبيق الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 

المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي

موزمبيق إفريقيا جنوب الصحراء
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

13.248.1610.33

9.307.406.50

200620072008

2,381.132,737.802,358.86

1.651.691.98

2,913.733,797.924,663.53

5.005.875.79

200520062007

26.3627.3826.82

24.7725.0825.53

48.8647.5447.66

83.2881.6677.40

12.9712.9714.25

17.6819.3622.11

3.755.378.37

30.4629.1527.05

44.3843.1342.14

200520062007المديونية

68.5141.3738.48

0.400.370.32

4.142.591.94

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال
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دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

موزمبيق الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءالنيجر

13,765776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

3911,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

6801,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

3.102.562.19(2008)السكان (%)

3.322.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

16.4635.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

28.6762.1963.50(2005)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

82.9088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

56.8950.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

3.654.255.38

5.813.309.52

2.630.196.22

-0.36-0.38-0.68

-9.73-9.01-12.56

50.5427.00..

النيجر

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

0.050.0611.29

1.393.337.59

200620072008

428.90383.961,518.25

20.4629.419.40

1,009.201,097.861,442.06

28.9632.9430.26

200520062007
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11.9411.4312.75
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73.8573.9974.46

15.9615.3818.31

22.7521.8223.01

10.1910.607.23
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200520062007المديونية

58.7823.4922.85

0.420.340.25

6.0127.513.74

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات
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واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي
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واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)
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مؤشر أسعار المستهلك

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2004 2005 2006 2007 2008

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0

200

400

600

800

2004 2005 2006 2007 2008
بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءنيجيريا

147,810776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

1,4511,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,9401,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.752.562.19(2008)السكان (%)

2.722.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

47.6435.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

72.0162.1963.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

97.2088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

46.8350.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

146.89167.44214.40

6.216.455.29

3.373.602.47

19.889.729.61

13.535.814.48

13,956.4912,453.74..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

نيجيريا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال

إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

نيجيريا الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 
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نيجيريا إفريقيا جنوب الصحراء
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

,,

200620072008

8.345.4711.24

19.554.8114.40

200620072008

52,953.8060,235.3077,887.10

5.476.775.93

29,473.8039,392.3054,795.40

7.266.896.65

200520062007

32.7532.0032.98

43.5141.9242.51

23.7426.0924.51

68.5465.5162.28

6.816.869.34

5.478.278.71

24.6527.6328.37

31.6645.9645.73

19.0921.4422.23

200520062007المديونية

19.765.315.34

4.460.260.21

24.9910.251.57

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

تكوين إجمالي رأس المال

صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)
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معدل وفيات 
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مؤشر أسعار المستهلك

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2004 2005 2006 2007 2008

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

2004 2005 2006 2007 2008
بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



سلطنة عمان
الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا
الدخل العالي

2,769314,3971,058,281(2008)السكان (1000)

18,9903,55141,034(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

21,6506,85034,788(2006)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

0.951.920.69(2008)السكان (%)

3.472.860.56(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

71.5857.2377.53(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

84.3773.2198.98(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

10.6032.075.86(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

75.8069.9679.44(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

35.7340.3952.58

6.796.386.18

3.97-0.065.17

4.332.403.20

12.115.946.08

18.6020.86..

سلطنة عمان

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

مدى الحياة 
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معدل وفيات 
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عمان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

3.445.8912.61

8.206.2722.61

200620072008

24,094.1022,792.3031,742.50

16.8318.7217.66

11,552.1015,768.2022,329.90

33.3929.5527.89

200520062007

1.531.401.30

59.9661.1058.78

38.5137.4939.92

35.8238.7840.02

19.2517.8919.15

17.9218.5321.26

44.9343.3440.83

62.8462.9762.55

35.8338.1743.68

200520062007المديونية

......

......

......

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

النفقات الحكومية العامة النهائية
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0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2004 2005 2006 2007 2008
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مؤشر أسعار المستهلك

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2004 2005 2006 2007 2008

21.0%

21.5%

22.0%

22.5%

23.0%

23.5%

24.0%

0

5000

10000

15000

2004 2005 2006 2007 2008
بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضجنوب آسياباكستان

160,5001,589,7341,260,370(2008)السكان (1000)

1,044960760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

2,7002,7341,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.651.522.19(2008)السكان (%)

3.311.922.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

35.7429.1731.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

54.1563.2763.50(2006)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

73.1059.0280.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

65.4864.4657.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

127.49144.03167.64

6.186.025.95

4.004.344.23

-4.99-6.88-14.04

-3.92-4.78-8.37

1,622.902,377.10..

باكستان

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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فلسطين
الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

3,708308,4683,484,900(2007)السكان (1000)

1,4722,9142,015(2007)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

7,3084,592..(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

3.501.971.13(2007)السكان (%)

2.412.861.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

71.8057.2341.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

93.8173.2182.64(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

23.9032.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

73.3569.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

4.905.46..

-8.790.00..

-11.87-3.38..

......

......

4,273.005,333.00..

فلسطين

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)
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(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 
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دولة قــــطر
الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا
الدخل العالي

1,098314,3971,058,281(2008)السكان (1000)

93,1713,55141,034(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

7,30837,141..(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

18.061.920.69(2008)السكان (%)

2.732.860.56(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

95.5657.2377.53(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

93.0873.2198.98(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

12.4032.075.86(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

75.7669.9679.44(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

56.9271.04102.30

15.0315.3516.40

9.293.92-1.36

16.1121.9536.08

28.3130.9035.27

158.981,137.99..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

قطر الدخل العالي

التجارة

تكوين رأس 
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9.216.936.50
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أسعار المستهلك
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المملكة العربية 

السعودية

الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا
الدخل العالي

24,897314,3971,058,281(2008)السكان (1000)

19,3453,55141,034(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

22,9507,40236,341(2007)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.501.920.69(2008)السكان (%)

3.302.860.56(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

82.5857.2377.53(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

84.9573.2198.98(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

20.2032.075.86(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

73.0169.9679.44(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

356.63381.94481.63

3.033.524.63

0.511.002.08

99.6395.76139.04

27.9425.0728.87

18,293.0024,318.40..

المملكة العربية السعودية

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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,,

200620072008

2.314.119.87

9.633.4520.52

200620072008

189,195.00195,848.00279,553.00

15.2916.3915.26

70,549.1090,884.70110,726.00

13.4113.0414.07
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دفوعات سعر الفائدة
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الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)
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الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءالسنغال

12,519776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

1,0661,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,7601,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.402.562.19(2008)السكان (%)

3.432.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

42.1235.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

41.8962.1963.50(2006)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

58.9088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

63.0550.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

9.3711.3013.35

2.444.752.49

0.042.290.08

-0.89-1.33-1.65

-9.48-11.80-12.32

220.3278.00..

السنغال

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

2.115.875.76

4.005.507.36

200620072008

1,363.581,723.491,905.67

44.3343.6345.31

3,423.034,960.726,378.04

14.3413.0212.37

200520062007

16.8515.0815.87

23.7123.7924.10

59.4461.1460.02

77.3778.0576.85

12.9313.1310.54

25.1525.5227.69

9.728.8312.61

27.0725.4125.23

42.5242.1040.09

200520062007المديونية

44.3120.6122.90

0.660.800.54

8.618.246.37

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)
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ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)
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إجمالي الناتج 

المحلي للفرد

السنغال الدخل المنخفض

التجارة

تكوين رأس 
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءسيراليون

5,887776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

3321,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

7501,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.612.562.19(2008)السكان (%)

1.702.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

37.4435.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

38.1062.1963.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

155.0088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

42.5550.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

1.421.671.96

7.386.385.52

4.663.692.84

-0.05-0.06-0.16

-3.50-3.81-8.35

58.6281.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

سيراليون

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

9.5411.6514.84

11.8810.7811.20

200620072008

208.87267.78226.84

2.782.493.79

564.58643.38822.14

22.0226.3222.38

200520062007
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10.459.2210.64
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92.9884.8989.46

15.1113.2910.59

16.4418.4316.02

-8.021.81-0.10

15.3115.9513.39

39.7732.5728.32

200520062007المديونية

128.7091.8620.91

0.780.810.23

6.6811.925.13
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءالصومال

8,696769,2421,245,068(2007)السكان (1000)

2911,115638(2007)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,9911,407..(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.972.532.08(2007)السكان (%)

3.102.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

36.0835.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

62.1963.50..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

87.8188.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

48.1350.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

2.532.53..

2.602.68..

-0.43-0.28..

......

......

96.00141.00..

الصومال

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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المال

المديونية

الٕادخار 

المحلي
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

......

6.61-2.62..

200620072008

301.22377.01455.58

91.9093.4394.89

792.77886.591,107.05

51.1357.3254.34

200520062007

60.0860.1060.08

7.387.367.35

32.5832.5532.53

72.3772.3972.39

8.688.658.69

20.3420.3420.34

18.9618.9618.92

0.300.320.32

1.681.701.70

200520062007المديونية

118.78112.07116.24

0.010.000.00

1.840.240.00

دفوعات سعر الفائدة

إجمالي خدمات الدين/الصادرات

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

الصناعة

نفقات الٕاستهلاك النهائي للأسرة

ر) و يو ) ر ب بي ج ر ٕ

التضخم (%)

أسعار المستهلك
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هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



إفريقيا جنوب الصحراءالسودان
الدخل المتوسط 

المنخفض

38,126776,9283,523,891(2008)السكان (1000)

1,5191,2542,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,9301,9914,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.602.561.12(2008)السكان (%)

3.692.831.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

42.5635.9041.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

62.1982.64..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

69.4988.5038.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

58.5450.7869.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

36.4046.5357.91

11.2910.166.84

8.687.354.11

-5.54-5.81-5.36

-15.22-12.49-9.26

3,541.362,436.34..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

السودان

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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10.0

15.0

20.0

25.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

,,

200620072008

7.207.9814.30

6.477.7320.79

200620072008

5,656.578,867.2912,806.50

10.135.439.64

8,073.718,741.5210,718.10

28.6927.8328.55

200520062007

32.9131.4232.89

23.3525.2823.42

43.7443.3043.69

69.3969.6666.59

16.7616.2114.70

23.6324.6222.83

13.8514.1318.71

17.8316.1118.69

27.6126.6122.94

200520062007المديونية

63.4650.0741.10

0.250.140.18

6.604.193.50

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



سورينام
أمريكا اللاتينية 

والكاريبي

الدخل المتوسط 

العالي

533556,737810,889(2008)السكان (1000)

5,5987,4969,656(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

7,13010,30912,297(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.521.370.84(2008)السكان (%)

0.121.621.69(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

74.5878.2675.20(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

90.3890.9694.10(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

27.3622.4320.77(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

70.2073.1370.99(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

2.142.422.98

4.855.506.50

3.323.964.95

0.040.070.01

1.822.940.16

322.70315.70..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

سورينام

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



سوريا
الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

19,880314,3973,523,891(2008)السكان (1000)

2,7573,5512,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

4,3507,3084,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.451.921.12(2008)السكان (%)

3.252.861.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

53.8857.2341.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

83.1273.2182.64(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

14.8132.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

74.1169.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

33.5140.5654.80

5.104.245.15

1.851.742.64

-0.92-1.35-2.18

-2.76-3.34-3.97

600.00885.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

سوريا

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 
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9.0613.6919.74

200620072008

12,125.9013,891.6017,338.50

62.9866.9868.43

18,484.6022,866.1028,416.10

46.5045.0145.99

200520062007
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66.6265.9864.78
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19.5221.2223.57

41.4740.0642.18

39.5036.3737.65

200520062007المديونية
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أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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صادرات السلع
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هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)
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صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضاوربا وآسيا الوسطىطاجكستان

6,458440,8111,260,370(2008)السكان (1000)

7958,984760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,86012,2191,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

0.610.162.19(2008)السكان (%)

9.692.082.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

26.4463.5831.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

99.6497.5463.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

56.5520.5580.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

66.6669.6857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

2.813.715.14

7.007.807.90

6.367.167.26

-0.08-0.41-0.45

-2.80-11.15-8.83

338.63400.58..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

طاجكستان

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 
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9.9713.1720.44

20.3427.8627.70
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46.3446.9039.90

1,725.322,537.703,585.32

42.0437.3233.87

200520062007

23.7623.9223.06

30.7030.5031.92

45.5445.5945.05
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أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءتوغو

6,625776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

4361,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

8201,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

2.542.562.19(2008)السكان (%)

2.992.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

41.3035.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

62.1963.50..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

65.1088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

58.3750.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

2.222.502.89

3.951.941.10

1.37-0.58-1.40

-0.06-0.10-0.19

-2.85-3.94-6.65

77.3469.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر

توغو

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

2.230.968.40

0.331.306.41

200620072008

567.40699.75938.25

41.1341.6237.59

2,630.924,176.843,698.33

12.219.8313.35

200520062007

43.1540.9041.36

18.9717.7118.76

37.8841.3939.88

97.1795.6393.31

13.6913.3812.87

17.1518.5317.43

-10.85-9.01-6.18

29.6331.2231.52

53.0354.0753.99

200520062007المديونية

79.5380.5278.61

0.160.240.22

3.914.282.29

أسعار المستهلك

مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)

إجمالي خدمات الدين/الصادرات
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صادرات السلع والخدمات

دفوعات سعر الفائدة

النفقات الحكومية العامة النهائية

إجمالي الٕادخار المحلي

واردات السلع والخدمات

إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

صادرات السلع

واردات السلع

هيكل الٕاقتصاد (نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الزراعة

الخدمات

الصناعة

صادرات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)

واردات منظمة المؤتمر البينية للسلع (نسبة من الٕاجمالي)
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بليون دولار نسبة من الٕاجمالي

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



تونس
الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا

الدخل المتوسط 

المنخفض

10,327314,3973,523,891(2008)السكان (1000)

3,9073,5512,457(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

7,0707,3084,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.001.921.12(2008)السكان (%)

1.992.861.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

66.1057.2341.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

77.7073.2182.64(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

18.0032.0738.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

74.3069.9669.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

31.1135.1140.35

5.526.314.45

4.495.303.43

-0.62-0.92-1.80

-1.99-2.61-4.46

3,311.801,617.90..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



اوربا وآسيا الوسطىتركيا
الدخل المتوسط 

العالي

69,659440,811810,889(2008)السكان (1000)

10,4728,9849,656(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

13,77012,21912,297(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.110.160.84(2008)السكان (%)

4.932.081.69-(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

68.2263.5875.20(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

88.6697.5494.10(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

21.4020.5520.77(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

71.6969.6870.99(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

529.19649.13729.44

6.894.671.06

6.533.51-0.05

-31.89-37.68-41.42

-6.03-5.81-5.68

19,989.0022,029.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



اوربا وآسيا الوسطىتركمنستان
الدخل المتوسط 

المنخفض

5,269440,8113,523,891(2008)السكان (1000)

5,0527,2572,015(2007)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

6,21012,2194,592(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.600.161.12(2008)السكان (%)

3.152.081.52(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

48.1863.5841.64(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

99.5197.5482.64(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

44.9020.5538.35(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

63.1769.6869.19(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

21.4026.20..

11.4011.609.80

9.659.848.07

3.354.044.00

15.6615.4119.64

730.90804.00..

تركمنستان

المؤشرات الأساسية

المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)
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الدخل المنخفضإفريقيا جنوب الصحراءأوغندا

32,042776,9281,260,370(2008)السكان (1000)

4531,254760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

1,1401,9911,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

3.602.562.19(2008)السكان (%)

3.782.832.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

12.8235.9031.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

73.6062.1963.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

81.7088.5080.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

51.4950.7857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

9.9611.9114.53

10.798.599.53

6.944.815.73

-0.33-0.37-0.47

-3.36-3.08-3.23

400.25367.90..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)
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أوغندا إفريقيا جنوب الصحراء

5.0

10.0

15.0

20.0

معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

200620072008

6.606.807.30

2.357.286.30

200620072008

691.03856.141,042.61

13.4311.6411.29
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مخفض إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

التجارة (مليون دولار)

ر) و و ) ر ي ر ٕ

التضخم (%)
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مخفض إجمالي الناتج المحلي
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معين التنمية

)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 

(%)التضخم 

(%)ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



دولة الٕامارات العربية 

المتحدة

الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا
الدخل العالي

4,764314,3971,058,281(2008)السكان (1000)

54,6063,55141,034(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

7,30837,141..(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

6.151.920.69(2008)السكان (%)

3.202.860.56(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

77.8257.2377.53(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

90.0373.2198.98(2005)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

7.2232.075.86(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

79.2569.9679.44(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

164.17180.18260.14

9.396.347.41

6.210.201.19

37.0828.9941.09

22.5916.0915.80

12,805.9913,253.12..
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الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)
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التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)
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)من الناتج المحلي الٕاجمالي(النسب الٕاقتصادية 
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الاسلامي



الدخل المنخفضاوربا وآسيا الوسطىأوزبكستان

27,190440,8111,260,370(2008)السكان (1000)

1,0278,984760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

2,66012,2191,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

1.200.162.19(2008)السكان (%)

4.092.082.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

36.7863.5831.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

97.5463.50..(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

35.6220.5580.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

67.1469.6857.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

17.0322.3127.92

7.309.509.00

6.007.957.71

1.551.633.79

9.127.3113.57

194.50262.00..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)
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(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

التغير السنوي في اجمالي الناتج المحلي (%)

مدى الحياة 

المتوقع

معدل معرفة 

القراءة والكتابة

معدل وفيات 

الأطفال
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أوزبكستان اوربا وآسيا الوسطى
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اليمن
الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا
الدخل المنخفض

22,978314,3971,260,370(2008)السكان (1000)

1,1823,551760(2008)إجمالي الناتج المحلي للفرد، دولار

2,2107,3081,407(2008)إجمالي الدخل القومي للفرد ($)

معدلات النمو السنوي

3.091.922.19(2008)السكان (%)

3.592.862.70(2007)العمال (%)

مؤشرات الفقر/التنمية

30.0657.2331.68(2007)سكان الحضر (نسبة من إجمالي السكان)

58.8673.2163.50(2007)معرفة القراءة والكتابة (كنسبة من السكان فوق عمر 15 سنة)

55.0032.0780.21(2007)معدل وفيات الأطفال (لكل 1000 مولود)

62.6969.9657.48(2007)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200620072008

19.0621.6527.15

3.173.343.89

0.080.250.78

0.21-1.51-0.54

1.08-6.96-1.99

1,121.00464.27..

التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي للفرد (%)

ميزان الحساب الجاري (بليون دولار)

ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

(مليون دولار) الٕاستثمار الأجنبي المباشر
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