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 ٤١ ..................... منظمة المؤتمر الٕاسلاميموقف الأمن الغذائي في البلدان الأقل نموا الأعضاء في . ٤
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  ٨٢ ................................ )مليون دولار(إجمال خدمة الدين على الدين الخارجي : ٢٢-الجدول أ 
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  الجدواول
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 ٤٤ ................................................................. صادرات الأغذية: ٤- ٤ الشكل
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  المقدمة. ١
بلدان أقل "تشكل مجموعة من البلدان التي تم تحديدها رسميا من قبل الأمم المتحدة بٕاعتبارها نموا  البلدان الأقل

ففي عام . من حيث انخفاض إجمالي الناتج المحلي للفرد، الموارد البشرية الضعيفة، والضعف الٕاقتصادي" نموا
بلد في ذلك  ٢٤ن الأقل نموا، والتي تضمنت م إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القائمة الأولى بالبلدا١٩٧١
وكان، بالطبع، من المؤمل، مع إحداث الجهود التنموية للأثر المرتقب، أْن تسقط هذه البلدان من قائمة . الوقت

ولكن، وحتى عام  .مرور الزمنمع مجموعة البلدان الأقل نموا واحدة تلو الأخرى مع إرتفاع مستواها التنموي 
وعلى  .في تحقيق أهداف تلك الجهود التنموية) م١٩٩٤بتسوانا، في ديسمبر (سوى بلد واحد م، لم ينجح ١٩٩٤

فالٕادراج . بلد في ذلك العام ٤٨النقيض من ذلك، زاد عدد البلدان المدرجة في القائمة بٕاستمرار ليصل إلى 
 .بلد ٥٠ذه البلدان إلى أوصل العدد الٕاجمالي له ٢٠٠٣وتيمور الشرقية في عام  م٢٠٠١الرسمي للسنغال في عام 

م إلى بلوغ هذا ٢٠٠٧ومع ذلك، فقد أدي خروج جزيرة الرأس الأخضر من قائمة البلدان الأقل نموا في ديسمبر 
م أنَّه من المتوقع خروج ساموا ٢٠٠٩وكشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام . بلد ٤٩العدد إلى 

صدرت التوصية بخروج وكما . م٢٠١١وخروج المالديف في الأول من يناير  م،٢٠١٠ديسمبر  ١٧من القائمة في 
  ١.غينيا الٕاستوائية أيضا من قائمة البلدان الأقل نموا

ومن ثم إرتفع   ٢.من البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ٨م ١٩٧١حوت قائمة البلدان الأقل نموا لعام 
وكان ذلك نتيجة لٕانضمام البلدان المصنفة أصلا بين . م١٩٩٧ي عام بلد ف ٢١هذا العدد بٕاستمرار ليصل إلى 

والبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي التي  ٣)بلدان ٦(البلدان الأقل نموا إلى منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
نموا في عام فٕادراج السنغال رسميا إلى فئة البلدان الأقل  ٤).بلدان ٧(أصبحت ضمن قائمة البلدان الأقل نموا 

  .بلد ٢٢م رفع العدد الكلي للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى ٢٠٠١
من إجمالي عدد سكان العالم، تمثل  ٪١٢م، أو ٢٠٠٨مليون نسمة في عام  ٨١٠وبعدد سكان كلي يبلغ أكثر من 

ويقع تمييز هذه . لمجتمع الدوليبين شرائح ا منالبلدان الأقل نموا التسعة والأربعون الشريحة الأفقر والأضعف 
فضلا عما تواجهه من معوقات المجموعة من البلدان في ضعف مواردها الٕاقتصادية، المؤسساتية والبشرية، 

وقد ينظر إلى التوزيع الجغرافي لبلدان هذه المجموعة بكونه ثقلا على نموها . في كثير من الحالات جيوفيزيائية
في إفريقيا، وخاصة في ) بلد ٣٣(ففي الوقت الذي تقع فيه غالبية البلدان الأقل نموا  .التنموي الٕاقتصادي وأدائها

وعلاوة  .منها بلدان جزرية صغيرة ١١منها بلدان غير ساحلية و ١٦منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، نجد أنَّ هناك 
منها بلدان مصدرة  ١٢يرة مثقلة بالديون وبلد من بين البلدان الأقل نموا صنفت بٕاعتبارها بلدان فق ٣١على ذلك، 
  ).في الملحق ١-راجع الجدول أ (غير نفطية ) زراعية في معظمها(لسلع أولية 

وبهذه الأوضاع في الٕاعتبار، فٕانَّ الٕاحتياجات التنموية للبلدان الأقل نموا تفوق قدراتها الٕاقتصادية ومصادرها 
الٕاجتماعية لتلك البلدان تحديا رئيسيا ليس بالنسبة لها فقط وإنما مما يجعل تحقيق التنمية الٕاقتصادية و المحلية

وبالفعل، فٕانَّ تلك البلدان تلقى إهتماما خاصا ضمن . كذلك بالنسبة لشركائها التنمويين وللمجتمع الدولي ككل
اثة الماضية، على الجهود التنموية التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة التي عكفت بصورة منتظمة، على مدار العقود الثل

رصد التطورات الحاصلة في تلك البلدان وعلى التأكيد بضرورة منحها تيسيرات خاصة، لا سيما في مجالات 

                                                            
تقرير مؤتمر الأمم : لمعرفة تفاصيل معايير ومراحل الٕادراج والتخرج من قائمة البلدان الأقل نموا والبلدان يرجى الٕاطلاع على  ١

  .ج: الدولة وإدارة التنمية، ص: ٢٠٠٩المتحدة للتجارة والتنمية 
  .أفغانستان، تشاد، غينيا، مالي، النيجر، الصومال، السودان واليمن  ٢
  .بنين، بوركينافاسو، المالديف، موزمبيق، توغو ؤاوغندا  ٣
  .بنغلاديش، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، غينيا بيساو، موريتانيا وسيراليون  ٤
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وقد أدت تلك الجهود إلى تزايد الوعي لدى المجتمع الدولي بالٕاحتياجات . التمويل، التجارة، والتعاون الفني
من الحلقة المفرقة للتخلف الذي يؤدي إلى الركود الٕاقتصادي  الخاصة والمحددة لتلك البلدان لمساعدتها للخروج

  .والفقر
كما يمكن إعتبار التوزيع الجغرافي للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وما يرتبط به في الكثير 

بلدا  ١٨ذلك أنَّ . التنمويمن الأحيان من معوقات جيوفيزيائية، أحد العوامل المؤثرة في نموها الٕاقتصادي وأدائها 
أخرى هي بلدان غير ساحلية  ٦بلدان في آسيا في حين أنَّ  ٤من تلك البلدان يقع في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء و

وفي هذا السياق، تجدر الٕاشارة إلى أنَّ البلدان غير الساحلية ). في الملحق ١-راجع الجدول أ (وبلدين جزيريين 
عدها وانعزالها من الأسواق العالمية واعتمادها العالي على تجارة العبور الطالع حيث أنَّ بُ  الأقل نموا يحالفها سوء

  .معاملاتها، الشيء الذي يضعف قدراتها التنافسية التجارية في الأسواق العالميةيزيد من تكاليف 
جنوب  إفريقيالواقعة في وتفتقر البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخصوصا منها تلك ا

إقتصاداتها الوطنية وضمان مستوى المعيشة اللائق والمستدام لشعوبها، علاوة الصحراء، إلى المقدرة على تطوير 
بلدان منها لا تزال تصنف ضمن البلدان  ٧على شدة تأثرها بالصدمات الخارجية والكوارث الطبيعية علما أنَّ 

ة وتعتمد في جهودها التنموية على إنتاج وتصدير عدد محدود من السلع، زراعية المصدرة للسلع الأولية غير النفطي
-راجع الجدولان أ (منها ضمن مجموعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  ١٨وعلاوة على ذلك، تصنف  .في معظمها

  ).بالملحق ١٧-وأ  ١
اما من البلدان الأقل نموا من عدة زوايا، تشكل البلدان الٕاثنان والعشرون الأقل نموا الأعضاء في المنظمة جزءا ه

من مجموع سكان تلك البلدان،  ٪٥١,١م، أو نسبة ٢٠٠٨مليون نسمة في عام  ٤١٥,٤حيث بلغ إجمالي سكانها 
من إجمالي  ٪٣٣,٢من إجمالي إنتاج المجموعة و ٪٥٠,١) ناتجها المحلي الٕاجمالي(كما بلغ إجمالي إنتاجها 

وكما هو الحال لدى البلدان الأقل نموا الأخرى، فٕانَّ الضعف البنيوي لٕاقتصادات  مع ذلك، ٥.صادراتها السلعية
معظم البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ونقص الكفاءات المتصلة بالنمو والتنمية تعيق جهود 

  .هذه البلدان الرامية لرفع المستوى المعيشي لغالبية سكانها بشكل ملحوظ
ا السياق، تمثل التنمية الٕاقتصادية والٕاجتماعية للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي وفي هذ

لذلك، تشكل مجموعة البلدان الأقل نموا  تبعاو. تحديا رئيسيا لها ولشركائها التنمويين ولمجتمع المنظمة ككل
فبحصة بلغت . بمجتمع منظمة المؤتمر الٕاسلامي الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي الشريحة الأضعف والأفقر

فقط من إجمالي إنتاج  ٪٦م، مثلت هذه البلدان ٢٠٠٨من إجمالي سكان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في  ٪٢٧,٨
وكما أنَّ متوسط نصيب الفرد بها من . من إجمالي صادراتها ٪٣,١البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي و

كان أقل من ربع نصيب الفرد لدى مجموعة بلدان منظمة المؤتمر ) دولار أمريكي ٦٥٨(حلي إجمالي الناتج الم
  ).دولار أمريكي ٣٠٨٥(الٕاسلامي 

ومن هذا المنطلق، يهدف هذا التقرير إلى تحليل التطور بٕاقتصادات هذه المجموعة من بلدان منظمة المؤتمر 
كن تحديد الحاجة لاتخاذ التحركات الخاصة من الٕاسلامي وتسليط الضوء على مشاكلها المحددة، حيث يم

ويدرس التقرير كذلك الٕاتجاهات في مؤشراتها . التمويل، والتعاون التجاري والفني في مجالات لا سيما أجلها
الٕاقتصادية الرئيسية خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تتوفر حولها البيانات ويعقد المقارنة بينها وبيانات 

وكما يلقي التقرير الضوء على . البلدان الأقل نموا، بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي والبلدان الناميةمجموعات جميع 
  .بعض القضايا التنموية ذات الٕاهتمام المباشر لدى تلك البلدان، مثل التدفقات المالية الخارجية والأمن الغذائي

  
                                                            

  .بالملحق على التوالي ٨-وأ  ٣-، أ ٢-راجع الجداول أ   ٥
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  قتصادية الأخيرةالٕاتجاهات الإ : منظمةالالبلدان الأقل نموا الأعضاء في . ٢
  الٕاجمالي الناتج المحلي. ١-٢

بليون دولار  ٢٧٣,٤ع للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بلغ الناتج المحلي الٕاجمالي المجمَّ 
أنَّ على الرغم من أنَّ هذا يشير إلى . م٢٠٠٣بليون دولار في عام  ١٣٦,١م، مقارنة بمبلغ ٢٠٠٨أمريكي في عام 

لدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي قد ضاعفت الناتج المحلي الٕاجمالي لديها في هذا الفترة، الب
 ٢,٤إلا أنَّ أدائها ظل أضعف من البلدان الأقل نموا الأخرى حيث سجل الناتج المحلي الٕاجمالي لديها زيادة بلغت 

من مجموعة البلدان الأقل نموا  ٪٦٠,٣الناتج المحلي الٕاجمالي عليه، ففي الوقت الذي بلغ فيه . الفترة هذهمرة في 
 ٣-راجع الجدول أ (م ٢٠٠٨في  ٪٥٠,٧، إلا أنه إنخفض تدريجيا خلال السنوات التالية ليصل إلى ٢٠٠٣في عام 
فقد إنخفضت حصتها بالناتج المحلي الٕاجمالي لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من وشبها لذلك، ). بالملحق
إلى  ٪١,٨، في الوقت الذي انخفضت فيه حصتها بالناتج المحلي الٕاجمالي لدى البلدان النامية من ٪٦إلى  ٪٧,٢
  ).١-٢الشكل ( ٢٠٠٨-٢٠٠٣خلال الفترة  ٪١,٥
الناتج المحلي الٕاجمالي بالأسعار الجارية ١-٢الشكل
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بلدان المنظمة األقل نموا جميع البلدان األقل نموا

بلدان المنظمة األقل نموا آنسبة من بلدان المنظمة بلدان المنظمة األقل نموا آنسبة من البلدان النامية

 بالملحق ٣- الجدول أ :المصدر

مالي للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في في الواقع كان إجمالي الناتج المحلي الٕاج
م أقل حتى من مما سجلته بعض البلدات الأعضاء في المنظمة على المستوى الفردي، مثل تركيا، اندونيسيا، ٢٠٠٨

لأقل نموا وعلاوة على ذلك، لوحظ أنَّ الناتج المحلي الٕاجمالي لدى البلدان ا. المملكة العربية السعودية وإيران
بلدان  ٣م أنتجت ٢٠٠٨ففي عام . الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا يزال متركزا لدى القليل منها

من إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي للبلدان الأقل نموا الأعضاء في المنظمة  ٪٦١,١) بنغلاديش، السودان واليمن(
  ).لملحقبا ٣- حسبت باستخدام البيانات الواردة في الجدول أ (
  هيكل الٕاقتصاد. ٢-٢

هذا من التقرير الضوء على الهيكل العام لاقتصادات البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة الفرعي يلقي القسم 
ففي هذا السياق، تم عرض الجانب الٕانتاجي للٕاقتصاد من خلال هيكل القيمة  .الٕانتاج ناحيةالمؤتمر الٕاسلامي من 

  .دية الرئيسية الثلاثة، وهي تحديدا الزراعة، الصناعة والخدماتالمضافة للنشاطات الٕاقتصا
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حصص القطاعات الٕاقتصادية الثلاثة في إجمالي القيمة المضافة للبلدان الأقل نموا الأعضاء في ) ٢-٢(يبين الشكل 
الزراعة يعتبر الهبوط الملحوظ في حصة . منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة، مقارنة بمجموعات البلدان الأخرى

ومع أنَّ هذا التطور لا يعتبر حصرا على . بمثابة التطور الأكثر ملاحظة في هيكل الٕانتاجخلال العقدين الأخيرين 
. البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ولكنه ميول عام لوحظ على مستوى العالم بأجمعه

في عام  ٪٢٥,٢م إلى ١٩٩٠في عام  ٪٣٢,٤لي بٕاستمرار من إنخفضت الحصص القطاعية في الناتج المحلي الٕاجما
على  ٪٢٧,٣إلى  ٪٣٥,٥من  –على الرغم من أنَّ إنخفاضا مشابها شهدته جميع البلدان الأقل نموا أيضا  .م٢٠٠٨

فقد حقق القطاع حصة منخفضة على الدوام لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر  –التوالي 
ومقارنة بمتوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي ومتوسط البلدان النامية، فلا تزال حصة الزراعة عالية جدا،  .الٕاسلامي

مما يشير ضمنا إلى أنَّ النشاطات الزراعية بالبلدان الأقل نموا مستمرة في كونها المصدر المهم للدخل مقارنة 
ن البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر م ٧وعليه، دون إثارة للدهشة، فهناك . بالبلدان النامية الأخرى

الٕاسلامي حيث تسيطر الزراعة على الٕاقتصاد ويمثل القطاع، في عدد قليل مها مثل الصومال، غينيا بيساو، 
بالناتج المحلي الٕاجمالي لديها، وبذا لا تزال الزراعة تلعب الدور الرئيسي في  ٪٦٠-٥٠وسيراليون، نسبة تتراوح بين 

في  ٪١٠وعلى الرغم من ذلك، فهناك أيضا بلدان تساهم الزراعة فيها بأقل من  .ة الٕاقتصادية لهذه البلدانالتنمي
  ).٣-٢الشكل (الناتج المحلي الٕاجمالي كما هو الحال لدى جيبوتي، المالديف واليمن 

 )لينسبة من الناتج المحلي الٕاجما(القيمة المضافة من النشاط الٕاقتصادي الرئيسي ٢-٢الشكل
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نموا بلدان المنظمة الأقل نموا جميع البلدان الأقل بلدان المنظمة البلدان النامية

 بالملحق ٥- الجدول أ :المصدر

قتصادات بدأ هو الآخر، منذ أواسط التسعينات معظم الإ  السائد فييبدو أن قطاع الخدمات ومن ناحية أخرى، 
أنَّ حصة القطاع، ) ٢-٢(وبوضوح بين الشكل . خاصة، في فقدان ثقله، ولكن أقل بكثير عما فقده القطاع الزراعي

م، في الناتج المحلي الٕاجمالي بدأت تنخفض إنخفاضا طفيفا لدى جميع ٢٠٠٨حتى م و١٩٩٥خلال الفترة من 
وخلال  .مجموعات البلدان، والتي من ضمنها مجموعة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

البلدان الأقل لدى  ٪٤٦,٩إلى  ٪٤٧,٧هذه الفترة اختلت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الٕاجمالي من 
ومقارنة بالمجموعات . ولكن على الرغم من ذلك ظل القطاع المسيطر. أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامينموا ال

الأخرى، كان ثقل لقطاع في الناتج المحلي الٕاجمالي لدى مجموعة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 
لدى البلدان النامية وبلدان منظمة المؤتمر، ولكنه أعلى مما كان لدى  م أقل مما كان عليه٢٠٠٨الٕاسلامي بٕاعتبار 

لدى تشاد  ٪٢٦,٣سجل القطاع حصة تتراوح من وعلى المستوى الفردي للبلدان، . مجموعة البلدان الأقل نموا
ٕاسلامي بلد من البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر ال ١٤لدى جيبوتي وسيطر على إقتصاد  ٪٧٩,٧إلى 

  ).٣-٢الشكل (
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في واقع الأمر، ترجم إنخفاض ثقل قطاعي الزراعة والخدمات كتوسع في حصة الصناعة لدى جميع المجموعات 
في  ٪١٩,٨وعليه، ارتفعت حصة الصناعة في الناتج المحلي الٕاجمالي من ). ٢-٢(الٕاقتصادية المبينة في الشكل 

النشاط الٕاقتصادي الثاني الرئيسي بعد بمثابة يصبح القطاع  م، مؤدية لأن٢٠٠٨في عام  ٪٢٧,٩م إلى ١٩٩٠عام 
وعلى . فالبرغم من هذا التوسع، لا تزال هذه الحصة منخفضة مقارنة بالمجموعات الأخرى .قطاع الخدمات

المستوى الفردي للبلدان، يلاحظ أنَّ قطاع الصناعة جدير بالملاحظة لدى ثلاثة بلدان فقط من بين البلدان الأقل 
البلد الوحيد الذي يسيطر فيه قطاع ( ٪٥٣,٢تشاد بنسبة : ا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وهينمو

ومما تجدر ملاحظته، هو أنَّ أهمية هذا ). ٣-٢الشكل ( ٪٣٦,٧وموريتانيا بنسبة  ٪٤٤,٣، اليمن بنسبة )الصناعة
ومن هذا المنطلق يتعين وضع قطاع الصناعات . القطاع في هذه البلدان تنبع في معظمها من إنتاج النفط والمعادن

التحويلية في البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في الٕاعتبار، طالما أنَّ حصة الصناعة في 
  .الناتج المحلي الٕاجمالي لدى أي إقتصاد لا تعكس بصورة تامة مستوى التصنيع فيها

  ٢٠٠٨الٕاقتصادي الرئيسي لدى البلدان الأقل نموا بالمنظمة، القيمة المضافة من النشاط ٣-٢الشكل
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 بالملحق ٥- الجدول أ :المصدر

يشكل قطاع الصناعات التحويلية نشاطا إقتصاديا ثانوي لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 
بدون تغير تقريبا خلال العقدين  –م ٢٠٠٨في الناتج المحلي الٕاجمالي لعام  ٪١١,٧الٕاسلامي، بمتوسط حصة تبلغ 

على الرغم من أنَّ هذه الحصة أعلى بقليل مما هي لدى مجموعة البلدان الأقل نموا ). ٢-٢الشكل (الماضيين 
وأدني ) ٪١٤(ككل  ، إلا أنها منخفضة بعض الشيء مما هي لدى مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي)٪٩,٨(

وهذا يشير بدوره إلى الأداء الضعيف والدور المحدود  ).٪٢٣(عة البلدان النامية بكثير المتوسط الذي سجلته مجمو
الذي يلعبه قطاع الصناعة التحويلية في إقتصادات معظم كافة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 

أفغانستان  ،)٪١٨(م، ببنغلاديش ٢٠٠٨في عام  ٪٢٠بلدان فقط سجلت حصة تفوق نسبة  ٥فهناك . الٕاسلامي
  ).٣-٢الشكل (في الصدارة ) ٪١٥,١(وموزمبيق ) ٪١٦,٨(

وعلى الوجه العام، فٕانَّ هيكل إقتصادات البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من حيث تكوين 
ففي . لصادراتبالنشاطات الٕاقتصادية الرئيسية يعكس بدوره هيكل عائداتها من ا) الناتج المحلي الٕاجمالي(إنتاجها 

مصدر بلدان من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بكونها بلدان  ٧هذا السياق، صنفت 
وعلاوة على ذلك، فٕان ثلاثة بلدان من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة . للسلع الأساسية غير النفطية

). بالملحق ٥-راجع الجدول أ (تصنف من بين البلدان المصدرة للنفط ) نتشاد، السودان واليم(المؤتمر الٕاسلامي 
. ويتضح بناءا على ذلك أنَّ إقتصادات هذه البلدان لا تزال تعتمد على بعض السلع الأساسية، معظمها سلع الزراعية

. ي تلك البلدانوعليه، فٕانه ليس هناك شك في أنَّ صادات هذه السلع تلعب دورا مهما في آفاق النمو والتنمية ف
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الحصة الضخمة للسلع الأساسية في الٕانتاج والصادرات تتسبب في الانكشاف الواضح للٕاقتصاد ومع ذلك، فٕانَّ 
. أو العوامل الموسمية المعاكسة/الوطني أمام مخاطر الهزات الخارجية، مثل الٕاتجاهات المتقلبة للأسعار العالمية و

  .ورسم السياسات طويلة الأجلفهذا بدوره يؤثر على النمو الٕاقتصادي 

  النمو الٕاقتصادي. ٣- ٢ 
سجلت جميع البلدان النامية  
البلدان الأقل نموا خلال و

السنوات الخمس الماضية، 
م، ٢٠٠٨-٢٠٠٤الشاملة للفترة 

وقد فاق . معدلات قوية للنمو
متوسط النمو السنوي الذي 
وا محققته البلدان الأقل ن

مجتمعة خلال هذه الفترة 
 متوسط النمو الذي سجلته

مقابل في  ٪٧,٩البلدان النامية؛ 
فعلى الرغم . على التوالي ٪٧,٤

من أّن البلدان الأقل نموا 
الأعضاء في منظمة المؤتمر 
 االٕاسلامي سجلت متوسط

هذا  ، إلا أن)٪٦,٢( امنخفض
كان عاليا بعض الشيء  المتوسط

عما سجلته بلدان منظمة المؤتمر 
وفي ). ٪٦,١(الٕاسلامي ككل 

كل هذه  م سجلت٢٠٠٨عام 
المجموعات معدلات نمو 
منخفضة، غير أّن هذا الخلل لم 

جميع البلدان : يؤثر على ترتيبها
، البلدان ٪٧الأقل نموا بنسبة 

، البلدان ٪٦,١النامية بنسبة 
الأقل نموا الأعضاء في منظمة 

 ٪٥,٤المؤتمر الٕاسلامي بنسبة 
ومجموعة بلدان منظمة المؤتمر 

 الشكل( ٪٥,١الٕاسلامي بنسبة 
  ).أ ٤-٢

من المعلوم أنه إذا ما أراد أي بلد 
ما المحافظة على ذات المستوى 
من مستويات المعيشة لسكانه 
يستوجب أن ينمو إقتصاد ذلك 

من حيث الناتج المحلي (البلد 

  )٪(متوسط معدلات نمو الناتج المحلي الٕاجمالي، الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد والسكان ٤-٢الشكل

معدل نمو الناتج المحلي الٕاجمالي.أ 
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البلدان األقل نموا بالمنظمة جميع البلدان األقل نموا

بلدان المنظمة البلدان النامية

بالملحق٦-وأ ٢-الجدولان أ :المصدر
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فمن أجل دراسة هذه العلاقة لدى . على أقل تقدير بذات مستوى النمو في مجمل عدد سكانه) الٕاجمالي الحقيقي
الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي مقارنة بمجموعات البلدان الأخرى، تم عرض الأرقام البلدان 

-٢ب والشكل ٤-٢الخاصة بمعدلات متوسط النمو السكاني والناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي للفرد في الشكل 
  .ج٤

ع البلدان الأقل نموا والبلدان الأقل نموا ب أن المعدلات السنوية لمتوسط النمو السكاني في جمي٤-٢ويبين الشكل 
الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي كانت متساوية تقريبا خلال الفترة قيد النظر، عدا العامين الأخيرين حيث 

ومع ذلك، فقد كانت تلك المعدلات بأعلى مما كانت عليه لدى مجموعة منظمة . سجلت فروقا طفيفة بينها
  .ى بكثير مما هي لدى مجموعة البلدان النامية على وجه الخصوصالمؤتمر الٕاسلامي وأعل

نمو الناتج المحلي الٕاجمالي لدى وجد أنَّ ، فلهذا السبب، وعند حساب مسار نمو الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد
لدى المجموعات  كان عليهبأكثر مما قد إنخفض البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

وتبعا لذلك، ففي الوقت الذي أدت فيه مجموعة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي . لأخرىا
مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة من حيث نمو الناتج المحلي  عن أداءأفضل بقليل  أداءً 

حققته مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ، إلا أنها تخلفت قليلا وراء الأداء الذي)أ ٤-٢الشكل (الٕاجمالي 
وضع مشابه لمجموعة جميع  بنفس القدرولوحظ  ).ج٤-الشكل أ (من حيث نمو الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد 

وهذا يعني أن مجموعة البلدان الأقل نموا، وضمنها البلدان الأقل نموا الأعضاء . البلدان الأقل نموا والبلدان النامية
المؤتمر الٕاسلامي، لم تكن قادرة على تحقيق النمو بأعلى من مستوى متوسط نموها السكاني  في منظمة

  .ي حققته البلدان الناميةذالمعيشة ال ىللمحافظة، تبعا لذلك، على تطور مستو
٢٠٠٨نمو الناتج المحلي الٕاجمالي مقابل نمو السكان،  ٥-٢الشكل
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الفرق بين معدل نمو الناتج المحلي الٕاجمالي ونمو السكان، نقطة مئوية

بالملحق ٦- وأ  ٢- الجدولان أ :المصدر

، بطبيعة الحال، أْن يكون ذلك البلد بلد ما تحسين المستوى المعيشي العام لسكانه، فعليأي  يحققمن أجل أْن و
 المساواة عندقادرا على النمو من حيث القيمة الحقيقية بمعدل أعلى من معدل النمو السكاني لديه، مع افتراض 

ناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي والسكان للبلدان يوضح الفرق بين معدلات نمو ال) ٥-٢(الشكل ف. توزيع الدخل
أنَّ غالبية هذه البلدان كانت قادرة  يتضح ومما. م٢٠٠٨الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عام 

وهذا صحيح بالتحديد لبلدان مثل . على تحقيق زيادة ملحوظة في نموها الٕاقتصادي الحقيقي مقارنة بنمو سكانها
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إقتصادات بعض البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر كانت  ،ولكن. أوغندا، والمالديف النيجر،
المستوى الذي عكسه النمو  بذات، مثل تشاد، توغو، جزر القمر وموريتانيا، غير قادرة على النمو الٕاسلامي

  .من حيث القيمة الحقيقيةذه البلدان في هالسكاني لديها، مما يشير إلى إختلال في الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد 
  الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد. ٤-٢

الناتج المحلي  طورت مؤثراتالتطورات الواردة أعلاه فيما يتصل بالناتج المحلي الٕاجمالي والسكان شكلت 
. ذه الخاصيةمثل المؤشر الرئيسي لمعرفة السبب الذي أدي لتصنيف البلدان الأقل نموا بهالٕاجمالي للفرد، الذي ي

المحلي الٕاجمالي للفرد لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر يعرض تطور الناتج ) ٦-٢(الشكل 
فترة السنوات في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي والبلدان النامية وبجميع البلدان الأقل نموا،  ةالٕاسلامي مقارن

  .م٢٠٠٨-٢٠٠٤الخمس الماضية من 
 الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد حسب مجموعات البلدان، بالسعر الجاري للدولار  ٦-٢الشكل
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البلدان األقل نموا بالمنظمة جميع البلدان األقل نموا بلدان المنظمة البلدان النامية

 في الملحق ٤- الجدول أ :المصدر

وكما هو متوقع، فقد كان متوسط الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد للبلدان الأقل نموا أدنى دائما بكثير من متوسط 
وسط الناتج المحلي الٕاجمالي للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة وخلال الفترة قيد النظر، زاد مت. البلدان النامية

 ٤١٣م عند ٢٠٠٤م، مقارنة بما كان عليه في عام ٢٠٠٨دولار في عام  ٦٥٨المؤتمر الٕاسلامي بٕاستمرار ليصل إلى 
لأقل لكن، ونتيجة للنمو الٕاقتصادي المنخفض ومعدلات نمو السكان التي فاقت جميع البلدان ا .دولار أمريكي

نموا والبلدان النامية، فقد ظلت الزيادة في الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في 
وتبعا لذلك، . منظمة المؤتمر الٕاسلامي أدنى مما وصلت إليه مجموعتي جميع البلدان الأقل نموا والبلدان النامية

لمحلي الٕاجمالي لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة م، متوسط الناتج ا٢٠٠٨فقد هبط لأول مرة، في 
دولار في  ١٢٦٧المؤتمر الٕاسلامي عما حققته جميع البلدان الأقل نموا واتسعت الفجوة بينها والبلدان النامية من 

  .م٢٠٠٨دولار أمريكي في عام  ٢٦٦٤إلى  ٢٠٠٤
وقع خروجها من قائمة البلدان الأقل نموا بحلول غرة البلد المت –وعلى المستوى الفردي للبلدان، حققت المالديف 

أعلى مستوى للناتج المحلي الٕاجمالي للفرد من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر  –م ٢٠١١يناير 
وتبعها في ذلك كل من السودان، جيبوتي واليمن، حيث سجلت كل ). ٧-٢الشكل (م ٢٠٠٨الٕاسلامي في عام 

دولار  ٢٦٤ولار في الوقت الذي سجلت فيه غينيا بيساو أدنى مستوى للناتج المحلي الٕاجمالي بلغ د ١٠٠٠منها 
  .أمريكي
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 ،  بالسعر الجاري للدولار٢٠٠٨الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد بالبلدان الأقل نموا بالمنظمة،  ٧-٢الشكل
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 بالملحق ٤- الجدول أ :المصدر

  المدخرات والٕاستثمار. ٥-٢
نمو الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي للبلدان الأقل نموا، وضمنها البلدان ب رفيع المستوىالرغم من الأداء على 

من حيث الناتج (معظم هذه البلدان  إقتصادات فٕانَّ ضآلة حجمالأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، 
دخل الإلى مستويات قد أدت م الهزات الخارجية وضعفها أما يالسكان هانمومقابل معدلات ) المحلي الٕاجمالي

كانت نسبة إجمالي المدخرات . منخفضة تبعا لذلكالمدخرات المحلية والٕاستثمار ال تمنخفضة للغاية ومستوياال
لكل من مجموعة كافة البلدان الأقل نموا ومجموعة البلدان  ٪١٤لى الناتج المحلي الٕاجمالي عند نسبة إ المحلية 

التي تجاه بزيادة طفيفة خلال السنوات للاوتبعا . م٢٠٠٤لأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عام الأقل نموا ا
إلى لدى مجموعة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي و ٪١٨هذه النسبة إلى  ارتفعت تلت فقد
ن عقد المقارنة السليمة بين كل من ومن هذا الموقف لا يمك. لدى مجموعة جميع البلدان الأقل نموا ٪٢٠

 ٪٣٤و ٪٣٣ بلغت نسبا حققتا حيثمتوسطي البلدان النامية وبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ككل، والمجموعتين 
  .م٢٠٠٨على التوالي في 

 ٔ قل كانت نسبة إجمالي تكوين رأس المال إلى الناتج المحلي الٕاجمالي لدى البلدان الأقل نموا ومجموعة البلدان الا
منخفضة بعض الشيء عن النسبة التي حققتها البلدان  هي الأخرى نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

ويمكن أن يعزى ذلك إلى معدلات البلدان النامية الراكدة إلى جانب التحسن الذي عكسته ). ٨-٢الشكل (النامية 
رأس المال إلى الناتج المحلي الٕاجمالي لدى  ارتفعت نسبة إجمالي تكوين. مجموعة جميع البلدان الأقل نموا

، في الوقت الذي كانت فيه هذه الزيادة عالية ٪٢٤إلى  ٪٢١م من ٢٠٠٨-٢٠٠٤البلدان الأقل نموا خلال الفترة 
 .٪٢٥إلى  ٪٢٢بعض الشيء لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي حيث ارتفعت من 

 ٔ قل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي نسبا أعلى بقليل عن نسب بلدان مجموعة وكما سجلت البلدان الا
ويرى من ناحية المتوسط أنَّ البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر . بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  .خلال الفترة قيد النظر الٕاسلامي قد أدت أداًء أفضل من البلدان الأقل نموا الأخرى وبلدان المنظمة الأخرى
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 )كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي(إجمالي تكوين رأس المال وإجمالي المدخرات المحلية  ٨-٢الشكل
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بالملحق ١٣- وأ  ١٢- الجدولان أ :المصدر

ٔ  وبالنظر إلى الفرق بين إجمالي المدخرات المحلية وإجمالي تكوين رأس المال قل نموا يتضح أنَّ جميع البلدان الا
ورغم ذلك، بدأ . والبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا توال تعاني من فجوة في المصادر

، حيث بدأت الفجوة في التقلص، ولو الٕاتجاه في إعطاء فكرة واعدة مما لوحظ خلال الأعوام القليلة الماضية
على  ٪٨و ٪٧، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨ظمة المؤتمر الٕاسلامي في بدرجة قليلة لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في من

التي تسجل  ،وبالمقارنة، ومن حيث المتوسط، فقد شهدت البلدان النامية). ٩-٢الشكل (م ٢٠٠٤التوالي في 
، إنخفاضا في فوائضها في العامين الماضية ٢٠٠٨-٢٠٠٤فائضا في المصادر خلال سنوات الفترة بٕاستمرار 
م إلى ٢٠٠٦بالناتج المحلي الٕاجمالي في  ٪٥انخفضت هذه الفوائض أولا من مستوى القمة بنسبة وقد  .الماضيين

ومن الناحية الأخرى، فقد واصلت بلدان المنظمة في تسجيل فوائض  .م٢٠٠٨في  ٪٢م ومن ثم إلى ٢٠٠٧في  ٪٤
في  ٪١١ض هذه البلدان إلى فقد زادت فوائ .مما سجلته البلدان النامية خلال الفترة قيد الدراسة بأكثرعالية 
  .م٢٠٠٧في  ٪٨م بعد أن شهدت إنخفاض بنسبة ٢٠٠٨

تشاد هي البلد الوحيد من بين البلدان 
الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 

ئضا في الٕاسلامي التي سجلت فا
من الناتج  ٪٣٤مصادرها بنسبة 

وأما . م٢٠٠٨المحلي الٕاجمالي في 
في السودان واليمن فقد كان إجمالي 
تكوين رأس المال مساويا لٕاجمالي 

ومما تجدر . المدخرات المحلية
ملاحظته، هو أنَّ هذه البلدان الثلاثة 

وشهدت . هي بلدان مصدرة للنفط
الأقل نموا الأخرى جميع البلدان 

 أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلاميال
فجوة في المصادر مسجلة إجمالي 
مدخرات محلية أدنى من إجمالي 

  .تكوين رأس المال

فجوة الصادر كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي  ٩-٢الشكل
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بلدان منظمة المؤتمر البلدان النامية

بالملحق ٩- وأ  ٨- الجدولان أ :المصدر
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  التضخم. ٦-٢
. م نتيجة للارتفاع الذي لم يشهد من قبل في أسعار الغذاء والطاقة٢٠٠٨-٢٠٠٧ارتفع التضخم في جميع العالم في 

م، العام الذي شهد أقل ٢٠٠٤التضخم في مسار الٕارتفاع مسبقا بعد عام وأما في بلدان المنظمة فقد كان إتجاه 
م ارتفع متوسط معدل التضخم لدى ٢٠٠٨ولكن، ومع القفزة التي حدثت في . معدل للتضخم في العقود الأخيرة

وكما شهدت البلدان الأقل نموا ). أ ١١-٢الشكل ( ٪١٢بلدان المنظمة مرة أخرى بمستوى نقطتين إلى نسبة 
 ٔ  ٪٦,٤م مقارنة بنسبة ٢٠٠٨في  ٪١١,٣عضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي إتجاها موازيا بتضخم زاد ليصل إلى الا

وعلى الرغم من ذلك، ظل التضخم لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة . م٢٠٠٤التي كان عليها في 
متوسط التضخم لدى البلدان النامية خلال المؤتمر الٕاسلامي أدنى مما سجلته جميع البلدان الأقل نموا وأعلى من 

  ).أ ١١-٢الشكل (الفترة قيد التقييم 

 ١٠- ٢الشكل
كنسبة من الناتج المحلي(إجمالي تكوين رأس المال، إجمالي المدخرات المحلية وفجوة المصادر لدى البلدان الأقل نموا بالمنظمة 

 )الٕاجمالي
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إجمالي تكوين رأس المال إجمالي المدخرات المحلية فجوة المصادر

بالملحق ١٣- وأ  ١٢- الجدولان أ :المصدر

الموقف صعبا للعديد من جميع البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي لتنمية استثماراتها  أصبح
الجديدة مع مثل مصادرها المالية المحلية المحدودة هذه، حيث يصبح تأمين البنية التحتية المادية والبنية البشرية 

ة، والخدمات العامة الأخرى التي تشكل أسس التنمية التعليم، والصح .مشكلة ثابتة لمواكبة النمو السكاني
فبأخذ هذا الوضع في الٕاعتبار،  .القصور الجاد بالمصادر التمويلية المحليةالٕاقتصادية الحديثة أصبحت معاقة بسبب 

، فقد سقطت جميع البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في فخ الدائرة المفرغة لتدني التنمية
حيث تصبح المصادر المحلية قاصرة أمام متطلبات التنمية، وتؤازر المعدلات العالية للنمو السكاني الفقر المستفحل 

  .يوما بعد يوم
تشير معدلات التضخم هذه إلى أنَّ مستوى الأسعار العامة في البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 

وفي ذات الفترة ). ب١١-٢الشكل ( ٪٤٧م بنسبة ٢٠٠٣عليه مستوى  م كان أعلى مما كان٢٠٠٨الٕاسلامي في 
 ٪٣٧في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، و ٪٥١في جميع البلدان الأقل نموا، وبنسبة  ٪٦٤ارتفعت الأسعار بنسبة 

  .في البلدان النامية
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)أسعار المستهلك(التضخم حسب مجموعات البلدان  ١١-٢الشكل
 ١٠٠=٢٠٠٣. ب النسبة المئويةالتغير السنوي في. أ 
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 بالملحق ٧- الجدول أ :المصدر

وعلى المستوى الفردي للبلدان، فقد شهدت جميع البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ارتفاعا 
راجع (ذي سبق م، رغم أنَّ بوركينا فاسو وتشاد شهدتا إنخفاضا في الأسعار في العام ال٢٠٠٨في الأسعار العامة في 

أفغانستان، غينيا واليمن كانت هي البلدان التي سجلت المعدلات الأعلى للتضخم، في ). بالملحق ٧-الجدول أ 
  ).١٢-٢الشكل (الوقت الذي سجلت فيه غامبيا وجزر القمر والسنغال المعدلات الأدنى للتضخم 

٢٠٠٨التضخم لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في المنظمة،  ١٢-٢الشكل
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 بالملحق ٧- الجدول أ :المصدر

  تجارة السلع. ٧-٢
. ترليون دولار أمريكي ٣٢,٨م بمبلغ ٢٠٠٨في عام  –الصادرات والواردات معا  –قدرت التجارة العالمية للسلع 

خلال وعلى الرغم من أنَّ إجمالي تجارة السلع لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ارتفع 
بليون دولار، إلا أنَّ حصتها من إجمالي تجارة جميع البلدان  ١٥٠بليون إلى  ٦٣فترة السنوات الخمس هذه من 

م ٢٠٠٤التي كانت عليها في  ٪٤٨,٧م مقارنة بنسبة ٢٠٠٨في  ٪٤٣,٧الأقل نموا انخفضت باستمرار لتقف عند 
  ).١٣-٢الشكل (
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  الصادرات. ١-٧-٢
بلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بأكثر من الضعف خلال فترة ارتفعت صادرات السلع لدى ال
  .م٢٠٠٤بليون دولار في  ٢٤م، مقارنة بمبلغ ٢٠٠٨بليون دولار في  ٥٤,٨السنوات الخمس الماضية لتبلغ 

  

لأقل نموا لكن، وبمقارنة البلدان ا
الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
بجميع البلدان الأقل نموا يتضح أنَّ 

، حيث أنَّ صادرات أدائها كان ضعيفا
جميع البلدان الأقل نموا ارتفعت 

نت عليه خلال بثلاثة أضعاف ما كا
الفترة قيد الدراسة مؤدية بذلك إلى 
انخفاض ملحوظ في حصة البلدان 

في منظمة المؤتمر الأقل نموا الأعضاء 
الٕاسلامي من إجمالي صادرات 
مجموعة البلدان الأقل نموا من 

في  ٪٣٣,٢م إلى ٢٠٠٤في  ٪٤٣,٨
لم تتغير ). ١٤-٢الشكل (م ٢٠٠٨

حصة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من إجمالي صادرات بلدان المنظمة والبلدان النامية، 
وهذا يشير إلى أنَّ إجمالي صادرات  ).بالملحق ٨-راجع الجدول أ (على التوالي  ٪٠,٩و ٪٣حيث ظلت عند حوالي 

البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي نمى موازيا لصادرات بلدان المنظمة والبلدان النامية، ولكن 
  ).١٥-٢الشكل (بأقل من صادرات مجموعة جميع البلدان الأقل نموا 

في واقع الأمر، بلغ إجمالي صادرات 
البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة 

م أقل من ٢٠٠٨المؤتمر الٕاسلامي في 
خمس صادرات المملكة العربية 
السعودية، البلد الأول من بين بلدان 
المنظمة من حيث الصادرات في 

على ذلك، لوحظ  وعلاوة. ذلك العام
أيضا أنَّ القسم الأكبر من صادرات 
البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة 
المؤتمر الٕاسلامي لا يزال حكرا على 

وكما كان الموقف . عدد قليل منها
بالناتج المحلي الٕاجمالي، فقد 

بنغلاديش،  –سجلت البلدان الثلاثة 
من  ٪٦٥,٧ –السودان واليمن 

 ٨-راجع الجدول أ (م ٢٠٠٨ان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي صادرات البلد
  ).بالملحق ١-راجع الجدول أ (ومما يجدر ذكره هو أنَّ السودان واليمن بلدان مصدران للوقود ). بالملحق

تجارة السلع  ١٣-٢الشكل

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005 2006 2007 2008

ية
ئو
 م
بة
س
ن

الر
دو

ن 
يو
بل

 

البلدان األقل نموا بالمنظمة

جميع البلدان األقل نموا

بلدان المنظمة األقل نموا آنسبة من جميع البلدان األقل نموا

بالملحق ٩- وأ  ٨- الجدولان أ :المصدر

صادرات السلع  ١٤-٢الشكل
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)بالأسعار الجارية(نمو الصادرات  ١٥-٢الشكل
 ١٠٠=٢٠٠٣. ب التغير السنوي في النسبة المئوية. أ 
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 بالملحق ٨- الجدول أ :المصدر

وبالنظر إلى متوسط معدلات التغير في صادرات السلع خلال الفترة قيد النظر، يلاحظ أنَّ نمو الصادرات لكافة 
على  ٪٣٦,٤و ٪٢٣,٤الحاد في أسعار الغذاء والنفط،  للارتفاعم نتيجة ٢٠٠٨المجموعة قفز بشكل ملحوظ في 

م نمى إجمالي صادرات البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر ٢٠٠٨وفي ). IMF, 2009a, p. 204(التوالي 
في الوقت الذي نمى فيه إجمالي صادرات جميع البلدان الأقل نموا وبلدان المنظمة بنسبة  ٪٢٥,٨الٕاسلامي بنسبة 

البلدان الأقل نموا ومن حيث المتوسط، نمى إجمالي صادرات  ).أ ١٥-٢الشكل ( على التوالي ٪٣٢,٧و ٪٤٣,٧
في السنوات الخمس الماضية، أي أقل مما كان  ٪٢٤الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بمتوسط سنوي بلغ 

م، فقد كان ٢٠٠٣ومقارنة بعام . ومساوي لمتوسطات المجموعات الأخرى) ٪٣٢(لدى جميع البلدان الأقل نموا 
م، في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات ٢٠٠٨مرة في  ٣,٩إجمالي صادرات جميع البلدان الأقل نموا أعلى بـ 

- ٢الشكل (مرة في هذه الفترة  ٢,٩البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي والمجموعات الأخرى 
  ).ب١٥

فعت نسبة صادرات السلع إلى ارت
الناتج المحلي الٕاجمالي لدى 
البلدان الأقل نموا الأعضاء في 

 ٪٢٠منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى 
 ٪١٥,٤م، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨في 
وهذا يشير إلى أنَّ هذه . م٢٠٠٤في 

لسعتها البلدان برفعها المتواصل 
التصديرية مالت لان يكون لها 

في هذه  إقتصادات أكثر انفتاحا
الفترة بتكامل أكثر مع الٕاقتصاد 

ولكن لا تزال هذه البلدان . العالمي
تتلكأ بعيدا في هذا المجال حيث 
بلغت نسبة الصادرات إلى الناتج 

م ٢٠٠٨المحلي الٕاجمالي في 

)٪(صادرات السلع إلى الناتج المحلي الٕاجمالي  ١٦-٢الشكل
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ن لدى بلدان المنظمة على الرغم م ٪٣٨,٩لدى البلدان النامية و ٪٣٢,٧لدى جميع البلدان الأقل نموا، و ٪٣٠,٦
  ).١٦-٢الشكل (الٕانخفاض الطفيف المقارن بالسنة الماضية 

صادرات السلع إلى الناتج المحلي الٕاجمالي لدى البلدان الأقل نموا بمنظمة المؤتمر  ١٧-٢الشكل
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بالملحق ٨- وأ  ٣- الجدولان أ :المصدر

صادرات إلى الناتج المحلي سجلت موريتانيا النسبة الأعلى من حيث نسبة الوعلى المستوى الفردي للبلدان، 
 ٢٠,٦نقطة مئوية؛ النيجر، بمعدل  ٢٦,٥وأما غينيا، بمعدل . ٪٥٠,٤، تلتها جيبوتي بنسبة )٪٧٠,٩(الٕاجمالي 

ومن الناحية الأخرى، فقد . م٢٠٠٤أرقام م عند مقارنة ذلك ب٢٠٠٨الزيادات الكبرى في  اسجلتفقد نقطة مئوية، 
ل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي انخفاضا في نسبة الصادرات إلى شهدت ثمانية بلدان من البلدان الأق

سيراليون، مالي، جزر : نقطة مئوية؛ هذه الدول هي ٥,٦الناتج المحلي الٕاجمالي لديها في هذه الفترة بما يقرب من 
  ).١٧- ٢الشكل (القمر، موزمبيق، غامبيا، السنغال، بوركينافاسو وأوغندا 

  تالواردا. ٢-٧-٢
ارتفع إجمالي واردات السلع لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بٕاستمرار خلال الفترة 

وأما . م٢٠٠٤بليون الذي بلغه في  ٣٩,١م، مقارنة بمستوى ٢٠٠٨بليون دولار في  ٩٥,٧قيد النظر ليصل إلى 
بعد أْن بدأت  ٪٥٣لتهبط إلى  ٢٠٠٨ت إختلال في حصتها من إجمالي واردات جميع البلدان الأقل نموا فقد سجل

ومثيلا لذلك، فقد ). ١٨-٢الشكل ( ٪٥٤,٥م بنسبة ٢٠٠٦م لعد بلوغها قمة ارتفاعها في ٢٠٠٧في الهبوط في 
من أعلى حصة سجلتها في ) ٪٦,٢(م ٢٠٠٨واصلت حصتها من مجموعة بلدان المنظمة في الانخفاض في 

بعد أن  ٪١,٦٢ض هذه الحصة من إجمالي واردات البلدان النامية لتصل إلى إلى جانب إنخفا ٪٦,٥م بنسبة ٢٠٠٦
وهذا يشير بوضوح إلى أنَّ واردات البلدان الأقل نموا الأعضاء . في نفس العام ٪١,٦٩بلغت أعلى حصة لها بنسبة 

ه واردات في منظمة المؤتمر الٕاسلامي لم تسجل زيادة خلال العامين الأخيرين بنفس القدر الذي ارتفعت ب
  .المجموعات الأخرى

أنَّ البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي سجلت معدلات نمو ) ١٩-٢(ومن هنا يبين الشكل 
ارتفع إجمالي . م٢٠٠٨م وخاصة في ٢٠٠٧من المستويات التي حققتها المجموعات الأخرى في  بأدنىسنوي 
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م في الوقت الذي ارتفع ٢٠٠٨في  ٪٢١,٩نظمة المؤتمر الٕاسلامي بنسبة واردات البلدان الأقل نموا الأعضاء في م
  ).أ ١٩- ٢الشكل (على التوالي  ٪٢٨,٦و ٪٢٣,٨فيه إجمالي واردات جميع البلدان الأقل نموا وبلدان المنظمة بنسبة 

ومن حيث المتوسط، فقد ارتفع 
واردات البلدان الأقل نموا  إجمالي

 الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي
في  ٪٢٣,٤بمتوسط سنوي بلغ 

السنوات الخمس الماضية، أي أدني 
بعض الشيء مما سجلته جميع 

والبلدان ) ٪٢٣,٧(البلدان الأقل نموا 
الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

م، ٢٠٠٣ومقارنة بعام ). ٪٢٥,٥(
واردات البلدان فقد كان إجمالي 

الأقل نموا الأعضاء في منظمة 
 ٢,٨المؤتمر الٕاسلامي أعلى بمعدل 

م في حين أنَّ إجمالي ٢٠٠٨مرة في 
واردات جميع البلدان الأقل نموا 

  ).ب١٩-٢الشكل (مرة على التوالي في هذه الفترة  ٣,١و ٢,٩وبلدان المنظمة ارتفع بمعدل 
)جاريةبالأسعار ال(نمو الواردات  ١٩-٢الشكل

 ١٠٠=٢٠٠٣. بالتغير السنوي في النسبة المئوية
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 بالملحق ٩- الجدول أ :المصدر

لمنظمة حتى والعشرون بلد الأقل نموا با الاثنانم إجمالي واردات ٢٠٠٨فعلى الرغم من هذا الٕارتفاع، لم يبلغ في 
وعلاوة على . في ذلك العام ظمةالواردات من بين بلدان المن حيثإلى نصف واردات تركيا، البلد الأولى من 

قليل، لم تزل واردات البلدان الأقل نموا  بمقدارذلك، وبنفس القدر الذي عكسته الصادرات، ولو كان ذلك 
الناتج  في حالتيالبلدان  نفسالأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تتركز في أيدي عدد محدود من البلدان، هي 

فقد سجلت هذه البلدان الثلاثة . بنغلاديش، السودان واليمن :كما ورد وهي ؛المحلي الٕاجمالي والصادرات
راجع (م ٢٠٠٨من إجمالي واردات السلع لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في  ٪٤٦,٧

  ).بالملحق ٩-الجدول أ 

واردات السلع  ١٨-٢الشكل
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ومن ناحية أخرى، ارتفعت  
نسبة واردات السلع إلى الناتج 
المحلي الٕاجمالي لدى البلدان 
الأقل نموا الأعضاء في منظمة 

في  ٪٣٥المؤتمر الٕاسلامي إلى 
 ٪٢٥,١م، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨
وبالنسبة للعامين . م٢٠٠٤في 

الأخيرين سجلت مجموعة 
الأعضاء في البلدان الأقل نموا 

منظمة المؤتمر الٕاسلامي نسبا 
أعلى مما سجلته المجموعات 

فعلى ). ٢٠-٢الشكل (الأخرى 
ذلك قد يعتبر أنَّ الرغم من 

إقتصادات إلى مؤشرا للتحول 
َّ أنه قد يعتبر  أكثر انفتاحا، إلا

  .الٕاستيراد ىإشارة إلى زيادة الٕاعتماد عل
أعلى نسبة من نسب الواردات إلى الناتج المحلي الٕاجمالي  وعلى المستوى الفردي للبلدان، سجلت جيبوتي

م مقارنة ٢٠٠٨، وشكلا المحرك الأكبر بأعلى زيادات تحققت في )٪١٢٨(م، تبعتها توغو ٢٠٠٨في ) ٪٢٤٣,٤(
نقطة مئوية في نسبة وارداتها إلى ناتجها  ١١٠وخلال هذه الفترة شهدت جيبوتي زيادة بلغت . م٢٠٠٤بأرقام 

وكما كانت كل من بنين، غينيا والمالديف . نقطة مئوية لدى توغو ٩٩مالي، في الوقت الذي بلغت المحلي الٕاج
ومن ناحية أخرى، فقد شهدت أربعة من البلدان الأقل نموا الأعضاء . من بين البلدان التي حققت ارتفاع ملحوظ

غامبيا : لٕاجمالي في هذه الفترة؛ وهيفي منظمة المؤتمر الٕاسلامي انخفاض في نسبة وارداتها إلى ناتجها المحلي ا
  ).٢١-٢الشكل ) (نقطة مئوية ٠,٣(والسودان ) نقطتان مئويتان(، مالي )نقاط مئوية ٧(، سيراليون )نقطة مئوية ٢٥(

 معدل واردات السلع إلى الناتج المحلي الٕاجمالي لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في المنظمة  ٢١-٢الشكل
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  الميزان التجاري. ٣-٧-٢
إتجاهات الصادرات  بمعطىيلاحظ،  

والواردات المبينة أعلاه، أنَّ كلا من 
البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة 
المؤتمر الٕاسلامي وجميع البلدان 

وا قد سجلتا عجزا تجاريا في الأقل نم
م ٢٠٠٨-٢٠٠٤جميع سنوات الفترة 

وكان هذا العجز في ). ٢٢-٢الشكل (
إتجاه متزايد بٕاستمرار بالنسبة للبلدان 
الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 

بليون  ٤٠,٩ليصل إلى  الٕاسلامي
 ١٥,١م مقارنة بمبلغ ٢٠٠٨دولار في 

فبوضع هذا  .م٢٠٠٤بليون دولار في 
الموقف في الٕاعتبار، يوجد أنَّ نسبة 
العجز التجاري إلى الناتج المحلي 

، مقارنة م٢٠٠٨في  ٪١٥الٕاجمالي لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي قد ارتفعت إلى 
عجز في وبالنسبة لجميع البلدان الأقل نموا، فقد انخفض ال. م٢٠٠٤التي كانت قد سجلتها في  ٪٩,٧بنسبة 
رتفاع الحاد في لافقط ل وذلك يعود، م٢٠٠٧بليون دولار في  ٣٠,٩بليون دولار، بعد أْن بلغ  ١٥,٤م إلى ٢٠٠٨

غير أعضاء في المن إجمالي صادرات البلدان الأقل نموا  ٪٦٠التي حازت على ) بليون دولار ٣٠( نغولاأ صادرات 
  .منظمة  المؤتمر الٕاسلامي

 ٢٠٠٨ري لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في المنظمة،الميزان التجا  ٢٣-٢الشكل
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بالملحق ٩- وأ  ٨- الجدولان أ :المصدر

م من تحقيق ٢٠٠٨ثلاثة بلدان فقط من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تمكنت في 
وأما . مليون دولار على التوالي ٧٦بليون و ٢,١بليون،  ٢,٧تشاد، السودان والنيجر؛ : تجاري؛ وهيفائض في 

الميزان التجاري  ٢٢-٢الشكل
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البلدان الأخرى من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي فقد شهدت عجزا تجاريا تراوح 
  ).٢٣-٢الشكل (بليون دولار لدى بنغلاديش  ٩,٩مليون لدى غينيا بيساو إلى  ٧٦من 
  ميزان الحساب الجاري وموقف الٕاحتياطي. ٨-٢

تبين الأرقام الخاصة بميزان الحساب الجاري أنَّ كلا من البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
الدراسة  وجميع البلدان الأقل نموا كانت قد سجلت عجزا في الحساب الجاري في جميع سنوات الفترة قيد

كان عجز  ).٢٤-٢الشكل (
الحساب الجاري لدى البلدان 
الأقل نموا الأعضاء في منظمة 
المؤتمر الٕاسلامي في زيادة 
مستمرة خلال هذه الفترة ليصل 

 ٪٥,٥بليون دولار أو  ١٥,١إلى 
من الناتج المحلي الٕاجمالي في 

بليون  ٥,٨بمبلغ م، مقارنة ٢٠٠٨
ي من الناتج المحل ٪٣,٧دولار أو 

وبالنسبة  .م٢٠٠٤الٕاجمالي في 
لجميع البلدان الأقل نموا فقد 
مال عجز الحساب الجاري إلى 
أْن يكون أدنى من عجز الحساب 
الجاري لدى البلدان الأقل نموا 
الأعضاء في منظمة المؤتمر 

م، وهذا ٢٠٠٤الٕاسلامي بعد 
م، ٢٠٠٨بليون دولار في  ١٧,٧م إلى ٢٠٠٥بليون في  ٥,١يعود للفائض الضخم الذي حققته أنغولا بزيادة من 

ونتيجة لهذه  .بذلك العجز الذي شهدته جميع البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي متجاوزة
من  ٪٠,٨بليون دولار أو  ٤,٤المساهمة الكبرى، فقد تم تسجيل عجز جميع البلدان الأقل نموا بقدر منخفض بلغ 

  .م٢٠٠٨في  الناتج المحلي الٕاجمالي
بليون دولار، البلد الوحيد من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء  ٠,٨وقد كانت بنغلاديش، بتحقيقها لفائض بحوالي 

وأما البلدان الأخرى بمجموعة . في منظمة المؤتمر الٕاسلامي الذي تمكن من تحقيق فائض في الحساب الجاري
مليون دولار لدى غينيا  ٩الٕاسلامي فقد سجلت عجزا يتراوح بين البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 

  ).٢٥-٢الشكل (بليون دولار لدى السودان  ٥,٤بيساو و
ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع إجمالي إحتياطي النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، باستمرار لدى البلدان الأقل نموا 

بليون دولار في  ٢٧,٦م إلى ٢٠٠٤بليون في  ١٧,٨قيد النظر من  الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال الفترة
وكما لوحظت إتجاهات مماثلة لدى مجموعة جميع البلدان الأقل نموا، ولكن بمقياس أكبر، حيث ارتفع . م٢٠٠٨

فهذا يبين أنَّ ). ٢٦- ٢الشكل (بليون دولار خلال نفس الفترة  ٦١,٩بليون إلى  ٣٠,٦إجمالي الٕاحتياطي من 
تياطي لدى البلدان الأقل نموا الغير أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي قد زاد بمقدار أكثر مؤديا إلى تناقص الٕاح

حصة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من إجمالي إحتياطي مجموعة البلدان الأقل نموا، 
  .م٢٠٠٨في  ٪٤٤,٥م إلى ٢٠٠٤في  ٪٥٨,٣من 

  

ميزان الحساب الجاري  ٢٤-٢الشكل
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 ٢٠٠٨يزان الحساب الجاري لدى البلدان الأقل نموا بالمنظمة،م  ٢٥-٢الشكل
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 بالملحق ١٠- الجدول أ :المصدر

دان الأقل نموا الأعضاء كان بطبيعة الحال توقع إختلال إحتياطي النقد الأجنبي لديها، لطالما أنه كان واجبا على البل
وهذا يعني أنَّ العديد من البلدان الأقل  .في منظمة المؤتمر الٕاسلامي مواجهة العجز بموازين الحساب الجاري لديها

نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي نجحت في تمويل عجز الحساب الجاري لديها عبر القنوات التمويلية 
  .الوقوف عليها في القسم التالي من هذه الدراسةالأجنبية، وهو مسألة سنحاول 

  التدفقات التمويلية الخارجية . ٣
 َّ على الرغم من ٔانَّ معظم البلدان الأقل نموا تواجه بٕاستمرار الخيارات الصعبة لتكملة مصادرها التمويلية المحلية، إلا

التمويلية الخارجية التي بٕامكانها أن هناك، دون شك، مجال للتخلص من هذه الصعاب عبر الوصول إلى المصادر 
وفي الواقع، تشكل التدفقات التمويلية الخارجية أهمية كبرى . لعب دور رئيسي في نموها الٕاقتصادي والتنمية

للبلدان الأقل نموا، حيث لا تزال 
هذه التدفقات تهيمن على 
عمليات الموازنة والعمليات 

وانطلاقا من هذا الوضع . التمويلية
القسم تسليط الضوء يحاول هذا 

على المستجدات العالقة بالتمويل 
الخارجي في البلدان الأقل نموا، 
التي من بينها بلدان منظمة 
المؤتمر الٕاسلامي، وذلك بدراسة 
الٕاتجاهات الأخيرة لديونها 
الخارجية، الٕاستثمار الأجنبي 
المباشر والمساعدات الٕانمائية 

  .الرسمية
  
  

)بٕاستثناء الذهب(إجمالي الٕاحتياطي  ٢٦-٢الشكل
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 بالملحق ١١- الجدول أ :المصدر
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  باشرالٕاستثمار الأجنبي الم. ١-٣
- ٢٠٠٤ارتفع صافي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى جميع البلدان الأقل نموا ارتفاعا ملحوظا في الفترة 

بليون دولار التي كانت قد  ١٣,٧م مقارنة بمبلغ ٢٠٠٨بليون دولار في ٣٣,١فقد بلغت هذه التدفقات . م٢٠٠٨
ه التدفقات إلى البلدان النامية تغيرا ملحوظا، حيث ومع ذلك، لم تتغير حصتها في إجمالي هذ.م٢٠٠٤بلغتها قي 

وبالٕاضافة إلى ذلك، تعزى هذه الزيادة، في المتوسط، إلى أنغولا التي حازت . ٪٤,٥ - ٤ظلت متذبذبة عند حوالي 
فقد كانت تدفقات . من إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى جميع البلدان الأقل نموا ٪٤١على 

الأجنبي المباشر إلى أنغولا أعلى بكثير من إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى جميع البلدان  الٕاستثمار
  ).أ ١-٣الشكل (الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

)صافي الٕانسياب(الٕاستثمار الأجنبي المباشر  ١-٣الشكل
 نسبة مئوية. ب بليون دولار. أ 
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 بالملحق ١٤- دول أ الج:المصدر

تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر شهدت هي الأخرى زيادة لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 
غير أّن حصتها من التدفقات إلى جميع البلدان بليون دولار،  ٩,٩بليون إلى  ٤,٣الٕاسلامي في هذه الفترة، من 

م كما كانت عليه في السنوات الماضية حيث ظلت الزيادة في تدفقات ٢٠٠٨الأقل نموا واصلت في الٕانخفاض في 
الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أدني بٕاستمرار من التدفقات 

م وإلى ٢٠٠٧في  ٪٣٢,٣وطبقا لذلك، فقد انخفضت هذه الحصة إلى . الموجهة إلى جميع البلدان الأقل نموا
وإضافة إلى ذلك، فقد واصلت حصة . م٢٠٠٦في  ٪٣٦,٦م من مستوى القمة الذي بلغته بنسبة ٢٠٠٨في  ٪٢٩,٨

البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من إجمالي التدفقات إلى مجموعة بلدان المنظمة 
  ).ب١-٣أ و١-٣الشكل (م ٢٠٠٤في  ٪٨,١، مقارنة بنسبة ٪٥,٤م من نسبة ٢٠٠٨الٕانخفاض في 

ولوحظ أيضا أنَّ تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر على البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
 ١,٣٥بليون، غينيا  ٢,٦السودان (م ثلاثة بلدان فقط ٢٠٠٨وقد سجلت في . تتركز بصورة عالية عند عدد قليل منها

من إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان الأقل نموا  ٪٥١) دولار بليون ١,٠٩بليون وبنغلاديش 
وبالجانب الآخر من المنظومة، فهناك بعض من البلدان الأقل نموا الأعضاء . الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  ).٢-٣ الشكل(مليون دولار  ٢٠بأقل حتى من  في منظمة المؤتمر الٕاسلامي حصلت على تدفقات
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 ٢٠٠٨صافي إنسياب الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان الأقل نموا بالمنظمة،   ٢-٣الشكل
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 بالملحق ١٤- الجدول أ :المصدر

إلى الناتج المحلي الٕاجمالي  أنَّ نسبة تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر) ٣-٣(من الناحية الأخرى، يبين الشكل 
ومقارنة بعام . ل نموا كانت دائما أعلى من نسب المجموعات الأخرى خلال الفترة قيد النظرإلى جميع البلدان الأق

م بعد فترة ركود قصيرة ٢٠٠٨في  ٪٦,١، فقد بلغت هذه النسبة إلى ٪٥,٢م التي بلغت حينه هذه النسبة ٢٠٠٤
عقد المقارنة بين هذه وبٕاستثناء أنغولا من مجموعة البلدان الأقل نموا سيصبح من الممكن . م٢٠٠٧حدثت في 
  ).٣-٣الشكل (ا سجلته المجموعات الأخرى من نسب النسبة مع م

تبعت نسبة البلدان الأقل نموا 
الأعضاء في منظمة المؤتمر 

جاها موازيا للنسبة الٕاسلامي إت
التي سجلتها جميع البلدان الأقل 
نموا؛ فزادت هذه النسبة من 

م لتصل إلى ٢٠٠٤في  ٪٢,٨
في  ٪٤,٣القمة التي بلغتها بنسبة 

م، ومن ثم انخفضت إلى ٢٠٠٦
م وظلت مستقرة ٢٠٠٧في  ٪٣,٦

عموما . م٢٠٠٨كما هي في 
تبعت هذه النسبة خلال فترة 

- ٢٠٠٤ من السنوات الخمس
م مسارا مشابها وقريبا من ٢٠٠٨

لمسارات المجموعات الأخرى 
للبلدان، بما فيها جميع البلدان 
الأقل نموا بٕاسقاط أنغولا من 

  .بينها
  

 تدفق الٕاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي  ٣-٣الشكل

2

3

4

5

6

7

2004 2005 2006 2007 2008

ية
ئو
 م
بة
س
ن

البلدان األقل نموا بالمنظمة جميع البلدان األقل نموا

بلدان المنظمة البلدان النامية

جميع البلدان األقل نموا بإستثناء أنغوال

بالملحق ١٤- وأ  ٣- الجدولان أ :المصدر
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  المساعدات الٕانمائية الرسمية. ٢-٣
تواصل تدفقات المساعدات الٕانمائية الرسمية إلى البلدان الأقل نموا لتشكل جزءا مهما من إجمالي صافي التدفقات 

يبين صافي مدفوعات ) ٤-٣(الشكل . لتمويلية لهذه البلدان وتلعب دورا أساسيا في نموها الٕاقتصادي وتنميتهاا
كنسبة مئوية من الناتج المحلي الٕاجمالي  –إضافة الهبات  ،من جميع المانحين –المساعدات الٕانمائية الرسمية 

ذلك تشكل هذه التدفقات ثقلا عاليا في  لدى جميع المجموعات، وخاصة مجموعة البلدان الأقل نموا، ومع
إقتصادات البلدان الأقل نموا، وضمنها البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، مما تشكله في 

فقد هبطت نسبة المساعدات الٕانمائية الرسمية إلى الناتج المحلي  .إقتصادات بلدان المنظمة والبلدان النامية
وعلى .م٢٠٠٥في  ٪١م من قمتها التي بلغتها عند نسبة ٢٠٠٨في  ٪٠,٧بلدان النامية إلى أقل من الٕاجمالي لدى ال

عن مستواها الذي بلغته بنسبة  ٪١ إلىذات المنوال، تبعت هذه النسبة لدى بلدان المنظمة ذات النمط لتنخفض 
ا أكثر بروزا خلال فترة النسب التي سجلتها جميع البلدان الأقل نموا انخفاضمسار وعكس  .م٢٠٠٥في  ٪٢

وبالنسبة للبلدان الأقل نموا الأعضاء في  .م٢٠٠٨في  ٪٧,١م إلى ٢٠٠٤في  ٪٩,٧من  السنوات الخمس الماضية
منظمة المؤتمر الٕاسلامي فقد شهدت نسبة تدفقات المساعدات الٕانمائية الرسمية إلى الناتج المحلي الٕاجمالي 

الٕانمائية الرسمية لا تزال  المساعداتتدفقات وتشير هذه الأرقام إلى أنَّ  .٪٧,٥إلى  ٪٧,٨إنخفاضا يعتبر خفيفا من 
نشكل أهمية كبرى للبلدان الأقل نموا، وخاصة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، عند النظر 

  .إلى حجم إقتصاداتها

أنَّ صافي مدفوعات المساعدات الٕانمائية الرسمية لجميع البلدان الأقل نموا من جميع ) أ ٥-٣(يبين الشكل 
فعلى الرغم . م٢٠٠٤بليون دولار في  ٢٥,٤م مقابل ٢٠٠٨بليون دولار في  ٣٨,٤، الاسمية، بالقيمة بلغت المانحين

دة، ظلت حصة جميع البلدان الأقل نموا في إجمالي صافي تدفقات المساعدات الٕانمائية الرسمية إلى من هذه الزيا
وبعد هبوط هذه الحصة إلى . م٢٠٠٤البلدان النامية للسنوات الأربعة الأخيرة أدنى عن المستوى الذي تحقق في 

في  ٪٣٠,٨دم لتصل إلى للعام الماضي، عكست هذه الحصة شيئا من التق ٪٣٢م من نسبة ٢٠٠٥في  ٪٢٤
م، ولكنها انخفضت إنخفاضا خفيفا إلى ٢٠٠٧
م، مشيرة إلى أنَّ البلدان الأقل ٢٠٠٨في  ٪٢٩,٩

نموا تحصلت على جزء ضئيل من إجمالي 
تدفقات المساعدات الٕانمائية الرسمية بعد عام 

  ).ب٥-٣الشكل (م ٢٠٠٤
وكما ارتفع أيضا صافي مدفوعات المساعدات 

ية إلى البلدان الأقل نموا الأعضاء الٕانمائية الرسم
في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بٕاستمرار خلال 

بليون دولار  ٢٠,٥م ليبلغ ٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة 
م ٢٠٠٤بليون دولار في  ١٢,٢م مقابل ٢٠٠٨في 

وعلاوة على ذلك، فقد زادت ). أ ٥-٣الشكل (
حصة هذه البلدان في إجمالي تدفقات 

إلى جميع البلدان المساعدات الٕانمائية الرسمية 
إلى  ٪٤٨الأقل نموا بٕاطراد خلال هذه الفترة من 

م، مفيدة أنها حصلت على ٢٠٠٨في  ٪٥٣,٣
مساعدات إنمائية رسمية أكثر قليلا عما حصلت 

  ).ب٥-٣الشكل (عليه البلدان الأقل نموا الأخرى خلال الفترة قيد الدراسة 

لي الٕاجماليالمساعدات الٕانمائية الرسمية كنسبة من الناتج المح  ٤-٣الشكل
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 بالملحق ١٥- الجدول أ :المصدر
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*المساعدات الٕانمائية الرسمية  ٥-٣الشكل
 نسبة مئوية. ب يون دولاربل. أ 
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جميع البلدان األقل نموا آنسبة من البلدان النامية

  بالملحق ١٥- الجدول أ : المصدر
من جميع المانحين، متضمنة الهبات*

لوحظ أنَّ تدفقات المساعدات الٕانمائية الرسمية إلى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا 
انستان، السودان، بنغلاديش، موزمبيق أفغ(بلدان فقط  ٥تزال تتركز في عدد قليل من البلدان، حيث حصلت 

فخلال  .م٢٠٠٤حصلت عليها في  ٪٥٧,٦م مقارنة بنسبة ٢٠٠٨من هذه المساعدات في  ٪٦٣,٣على ) وأوغندا
، )٪٢٨١(، الصومال )٪٤١٦(م كانت زيادة تدفقات المساعدات الٕانمائية الرسمية إلى توغو ٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة 

وأما سيراليون فقد كان البلد الوحيد من بين . كانت زيادات ملحوظة )٪١٢٤(، وأفغانستان )٪١٤٠(السودان 
البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي الذي شهدت فيه تدفقات المساعدات الٕانمائية الرسمية 

  ).بالملحق ١٥-؛ الجدول أ ٦-٣الشكل (إنخفاضا خلال هذه الفترة 
للبلدان الأقل نموا بالمنظمة*رسميةالمساعدات الٕانمائية ال  ٦-٣الشكل
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وبالنظر إلى الزيادة الٕاسمية في مدفوعات المساعدات الٕانمائية الرسمية إلى البلدان الأقل نموا، من بينها البلدان 
لاحظ أنَّ المساعدات الٕانمائية الرسمية مقابل الفرد قد زادت الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، ي

 ٣٤زادت المساعدات الٕانمائية الرسمية مقابل الفرد لجميع البلدان الأقل نموا من . باطراد خلال الفترة قيد النظر
ؤتمر الٕاسلامي دولار، في الوقت الذي بلغت فيه هذه الزيادة لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة الم ٤٨إلى 
 ٢وبهذه الزيادة فاقت البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بواحد إلى . دولار ٤٩إلى  ٣٢من 

  ).٧-٣الشكل (دولار بٕاعتبار السنوات الثلاثة الماضية 

وعلى المستوى الفردي للبلدان، 
سجلت أفغانستان، جيبوتي والمالديف 
أعلى معدل للمساعدات الٕانمائية 
الرسمية للفرد من بين البلدان الأقل 
نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 

، ١٧٣م بمقدار ٢٠٠٨الٕاسلامي في 
. دولار على التوالي ١٥٤و ١٥٥

فغانستان حصلت على ولوحظ أنَّ أ 
أعلى مدفوعات المساعدات الٕانمائية 
الرسمية من حيث إجمالي تدفقات 
المساعدات الٕانمائية الرسمية للفرد في 
الوقت الذي كانت فيه جيبوتي 
والمالديف، اللتان حصلتا على كميات 

وبمثل . اء من حيث قيم نصيب الفردقليلة للغاية مقارنة بالبلدان الأخرى، من بين البلدان الواردة في أعلى قائمة الأد
ذلك، سجلت بنغلاديش، البلد التي احتلت المرتبة الثالثة بٕاجمالي تدفقات المساعدات الٕانمائية الرسمية، القيمة 

ويلاحظ أيضا أنَّ أفغانستان، المالديف وجيبوتي قد احتلت المراتب . الأدنى لنصيب الفرد من هذه المساعدات
م، في الوقت ٢٠٠٨-٢٠٠٤أعلى زيادات في المساعدات الٕانمائية الرسمية للفرد خلال الفترة الثلاثة الأولى مسجلة 

  ).٨-٣الشكل (الذي سجلت فيه سيراليون، السنغال والنيجر تدهورا في المساعدات الٕانمائية الرسمية للفرد 
 المساعدات الٕانمائية الرسمية للفرد في البلدان الأقل نموا بالمنظمة  ٨-٣الشكل
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المساعدات الٕانمائية الرسمية مقابل الفرد لدى البلدان الأقل نموا بالمنظمة  ٧-٣الشكل
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 بالملحق ١٥- الجدول أ :المصدر
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  الدين الخارجي. ٣-٣
  إجمالي قيمة الدين. ١-٣-٣

على الرغم من أنَّ جهودا جادة تم اتخاذها حتى الان من قبل المجتمع الدولي والبلدان الأقل نموا نفسها لتقليل 
نموا، وضمنها العديد من بلدان المنظمة، لا  عبء ديونها الخارجية، إلا أنَّ المديونية العالية لغالبية البلدان الأقل
تستنفذ خدمة الدين قدرا كبيرا من المصادر . تزال تشكل عقبة جادة أمام جهودها التنموية ونموها الٕاقتصادي

الميزانية الشحيحة لهذه البلدان والتي يمكن توجيهها للقطاعات الٕانتاجية والٕاجتماعية، وكما يضر عبء الديون 
وكثيرا ما يتفاقم هذا الوضع نتيجة لتأثير تقلب التدفقات المالية الخارجية . ار الداخلي والخارجي بهابمناخ الٕاستثم

  .وعوائد الصادرات وارتفاع أسعار وارداتها الأساسية، النفط تحديدا
دولار في  بليون ١٤٤,٢أنَّ إجمالي قيمة الديون الخارجية لجميع البلدان الأقل نموا ارتفعت إلى ) ٩-٣(يبين الشكل 

بليون دولار  ١٦١,٣م، غير أنها سجلت إنخفاض متواصل في العامين السابقين بعد أْن وصلت إلى قمتها عند ٢٠٠٧
فعلى الرغم من تأرجح حركتها مرة إلى أعلى وتارة إلى أسفل، إلا أنَّ حصة جميع ). أ ٩-٣الشكل (م ٢٠٠٤في 

دان النامية سلكت إتجاها مطردا بالٕانخفاض خلال الفترة قيد البلدان الأقل نموا في إجمالي الديون الخارجية للبل
، مشيرة بذلك إلى أنها كانت تؤدي أداًء )ب٩-٣الشكل (م ٢٠٠٧في  ٪٤,٢م إلى ٢٠٠٣في  ٪٦,٣النظر، من 

  .جيدا بأفضل من البلدان النامية لحد ما بتجنبها و تخفيضها للمديونية
إجمالي قيمة الدين الخارجي  ٩-٣الشكل

 نسبة مئوية. ببليون دولار. أ 
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)المحور األيمن(البلدان األقل نموا بالمنظمة آنسبة من جميع البلدان األقل نموا 

 بالملحق ٦- الجدول أ :المصدر

لوحظ أيضا إتجاهات مثل هذا الٕاتجاه في حالة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي حيث 
م على الرغم من أنه شهد إنخفاضا في العامين ٢٠٠٧بليون دولار في  ٧٦,٦ارتفع إجمالي الديون الخارجية إلى 

وسلكت حصة البلدان الأقل نموا ). أ ٩-٣الشكل (م ٢٠٠٤بليون دولار في  ٨٢,٩السابقين بعد أْن بلغ قمته عند 
الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي قيمة الديون الخارجية لبلدان المنظمة إتجاها بالٕانخفاض خلال 

 ٪١١,٧م مع مقارنتها بنسبة ٢٠٠٧في  ٪٩,٢بة ، في العامين الأخيرين خاصة، لتصل إلى نس٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة 
ومع ارتفاع حصة هذه البلدان في إجمالي قيمة ديون جميع البلدان الأقل نموا بشكل . م٢٠٠٣التي بلغتها في 

في العام التالي، إلا أنها  ٪٥٣,١، رغم أنها انخفضت انخفاضا قليلا إلى ٪٥٤,٢م لتصل إلى ٢٠٠٦ملحوظ في 
وهذا يبين أنَّ مجموعة البلدان ). ب٩-٣الشكل (م ٢٠٠٥-٢٠٠٣التي تحققت في خلال  ظلت أعلى من المعدلات

الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أدت نسبيا أداء أفضل من البلدان الأخرى بالمنظمة، غير أنها أكثر 
  .فقرا من البلدان الأقل نموا الأخرى من ناحية تجنبها أو تقليلها للمديونية
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قيمة الدين الخارجي لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء  ١٠-٣شكلال
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  بالملحق ١٦- الجدول أ : المصدر

 بلدان فقيرة مثقلة بالديون*

م، يلاحظ أنَّ بنغلاديش والسودان سجلتا أعلى أرصدة من الديون الخارجية من بين البلدان ٢٠٠٧وحسب أرقام 
وبتلك . بليون دولار لكل منهما على التوالي ١٩,١بليون و ٢٢الٕاسلامي، الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 

من إجمالي قيمة ديون البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر  ٪٥٣,٨الأرقام حاز هذين البلدين على نسبة 
ر بلد من بين ومن ناحية أخرى، فقد سجل إثنا عش. م٢٠٠٣التي حصلا عليها في  ٪٤٥,٧الٕاسلامي، مقارنة بنسبة 

البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، أوغندا والسنغال على وجه الخصوص، انخفاضا في قيمة 
  ).١٠-٣الشكل (م ٢٠٠٣م عند مقارنتها بما كانت عليه في ٢٠٠٧ديونها الخارجية في 

  تكوين الدين الخارجي. ٢-٣-٣
ا لتحليل الديون لطالما أنَّ له أثر مباشر على عملية سداد الديون، يمثل تكوين قيمة الدين الخارجي عاملا مهم

، يتكون إجمالي قيمة الديون الخارجية من ثلاثة )١١-٣(وكما هو موضح في الشكل . وإعادة جدولتها وتحريرها
طاع العام، الديون طويلة الأجل، والتي تحتوي على الديون العامة، الديون المضمونة من قبل الق) أ : (فئات للديون

  .استخدام ائتمان صندوق النقد الدولي) ج(الديون قصيرة الأجل؛ و) ب(والديون الخاصة الغير مضمونة؛ 
مكونات قيمة الدين الخارجي  ١١-٣الشكل

 إجمالي الدين الخارجي

إستغلال إئتمان صندوق النقد الدولي الدين طويل الأجل الدين قصير الأجل

الدين الخاص الغير مضمون من قبل
 القطاع العام

الدين العام والدين المضمون من قبل
 القطاع العام
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تكوين الدين الخارجي لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي مقارنة ) ١٢-٣(يبين الشكل 
- ٢٠٠٣م وفترة السنوات الخمس الماضية ١٩٩٠بلدان الأقل نموا، وبلدان المنظمة والبلدان النامية للعام بجميع ال
يتضح أنَّ تكوين ديون البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي كان مشابها لتكوين ديون . م٢٠٠٧

 ٪٨٢,٥ارتفعت الديون طويلة الأجل، التي تشكل . جميع البلدان الأقل نموا إلى حد كبير خلال الفترة قيد النظر
في  ٪٨٥,٣من إجمالي الديون الخارجية لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، إلى 

. م٢٠٠٧في  ٪٨٣,٤وفي السنوات التالية شهدت هذه الديون اتجاها بالٕانخفاض الطفيف لتهبط إلى . م٢٠٠٣
من  ٪٨٥,٢جميع البلدان الأقل نموا حيث ارتفعت الديون طويلة الأجل، والتي شكلت لوحظ ذات الٕاتجاه لدى 

م، ومع إنخفاض متواصل في السنوات التالية هبطت ٢٠٠٣في  ٪٨٦,٥م، لتشكل نسبة ١٩٩٠إجمالي الدين في 
الٕاسلامي  وهذا يشير إلى أنَّ مجموعة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر. م٢٠٠٧في  ٪٨٣,٣إلى 

والبلدان الأقل نموا الأخرى نزعت إلى تسجيل حصصا متساوية تقريبا من الديون طويلة الأجل في قيمة إجمالي 
  .ديونها الخارجية في السنوات الماضية

ومقارنة ببلدان المنظمة، سجلت البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي حصة عالية من الديون 
 ٔ في  ٪٨٠,٩جل رغم أنَّ حصة بلدان المنظمة اتجهت في الزيادة في العامين الأخيرين لتصل إلى نسبة طويلة الا
وبالمقارنة مع البلدان النامية، لوحظ أّن حصة ديون البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر . م٢٠٠٧

ولكن . على التوالي ٪٨٢,٢و ٪٨٢,٥؛ م١٩٩٠الٕاسلامي والبلدان النامية طويلة الأجل كانت متساوية تقريبا في 
  ).١٢-٣الشكل (م ٢٠٠٧في  ٪٧٥,١عكست حصة البلدان النامية إنخفاضا مستمرا عبر الزمن لتهبط إلى 

تكوين الدين الخارجي  ١٢-٣الشكل
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دين قصير األجل

استغالل إئتمانات 
صندوق التقد الدولي

الديون الخاصة غير 
المضمونة

الديون العامة والدين 
المضمون من قبل 

القطاع العام

البلدان األقل نموا األعضاء
بالمنظمة 

البلدان األقل نموا بلدان المنظمة البلدان النامية

بالملحق٢٠-وأ ١٩-، أ ١٨- ، أ ١٧- ، أ ١٦- الجداول أ :المصدر

الأجل من جانب المدين، أنَّ الدين طويل الأجل للبلدان الأقل تقريبا، عند تناول مكونات الدين طويل  ويلاحظ
نموا، وضمنها البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، يتكون في مجمله من الدين العام والدين 

. لعامالمضمون من قبل القطاع العام، إلى جانب حصة هامشية من الديون الخاصة الغير مضمونة من قبل القطاع ا
وكشفت البيانات المتاحة أنَّ حصة الديون الخاصة الغير مضمونة من قبل القطاع العام في إجمالي قيمة ديون 

م وانخفضت إلى ١٩٩٠في  ٪١,٣البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي كانت منخفضة عند 
نت هناك إشارة بالزيادة لدى جميع البلدان الأقل فعلى الرغم من أنه كا. م٢٠٠٧في  ٪٠,٣أكثر من ذلك لتصل إلى 

م، إلا أنَّ حصة الديون الخاصة الغير مضمونة من قبل القطاع ٢٠٠٧في  ٪١,٥م إلى ١٩٩٠في  ٪٠,٧من  –نموا 



29 
 

وبعكس البلدان الأقل نموا، فقد سجلت بلدان المنظمة والبلدان النامية . العام ظلت كذلك عند مستوى ملحوظ
ويبين الشكل . ستمرار من الديون الخاصة الغير مضمونة من قبل القطاع العام بٕاجمالي قيمة ديونهاحصصا متزايدة بإ 

م وإلى ٢٠٠٣في  ٪١٥,٣م إلى ١٩٩٠في  ٪٤,٧أنَّ حصة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ارتفعت من ) ١٢- ٣(
ومن ثم إلى  ٪٢٢,٤ى إل ٪٤,٦م في حين أنها عكست زيادة أكبر لدى البلدان النامية من ٢٠٠٧في  ٪٣٣,٢
  .على التوالي ٪٣٧,٢

وكان لٕاستخدام إئتمانات صندوق النقد الدولي حصة قليلة في إجمالي قيمة الديون الخارجية مع أنها تبدو في 
أنَّ ) ١٢-٣(يبين الشكل . الٕانخفاض لدى جميع مجموعات البلدان موضع الاهتمام عدا البلدان الأقل نموا

من إجمالي قيمة ديون البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر  ٪٤,٨ولي بلغت إئتمانات صندوق النقد الد
. م٢٠٠٧في  ٪٢,٣م وإلى أكثر من ذلك لتصل إلى ٢٠٠٣في  ٪٣,٩الٕاسلامي وأنَّ هذه الحصة انخفضت إلى 

م إلى ١٩٩٠في  ٪٤,٣ولوحظ نفس الٕاتجاه لدى جميع البلدان الأقل نموا، حيث انخفضت هذه الصحة لديها من 
وكان إنخفاض حصة إئتمانات صندوق النقد الدولي أكثر وضوحا بالنسبة . م٢٠٠٧في  ٪٢,٤م وإلى ٢٠٠٣في  ٪٤

لدى  ٪١,٣إلى  ٪٦,٣فانخفضت هذه الحصة من . م٢٠٠٧-٢٠٠٣لبلدان المنظمة والبلدان النامية خلال الفترة 
  .لدى البلدان النامية ٪٤إلى  ٪٤,٣بلدان المنظمة ومن 

ض الطفيف في حصص كل من الدين طويل الأجل وإئتمانات صندوق النقد الدولي في لٕاجمالي الديون الٕانخفا
وطبقا لذلك، ارتفعت حصة الدين . أدى إلى زيادة موازية في حصة الدين قصير الأجل لدى جميع المجموعات

م مقارنة بنسبة ٢٠٠٧في  ٪١٤,٤قصير الأجل لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى 
في  ٪١٤,٣إلى  ٪٩,٥وشبها لذلك، ارتفعت حصة جميع البلدان الأقل نموا من . م٢٠٠٣التي سجلت في  ٪١٠,٨

-٢٠٠٣وكما سجلت بلدان المنظمة أيضا زيادة في حصتها من الدين قصير الأجل خلال الفترة . نفس الفترة
م ٢٠٠٧نقطة مئوية في  ١,٢فاض الذي شهدته بمعدل ، على الرغم من الٕانخ٪١٧,٨إلى  ٪١٣,٢م، من ٢٠٠٧

وبالنسبة . مقارنة بالعام السابق نتيجة لارتفاع حصة الديون الخاصة طويلة الأجل الغير مضمونة من قبل القطاع العام
للبلدان النامية، فقد كانت الزيادة في حصة الديون قصيرة الأجل ملحوظة بصورة أكبر مما هي لدى مجموعات 

ن الأخرى، لتحل مكان الٕانخفاض الحاد في حصة الديون العامة طويلة الأجل والديون الغير مضمونة من قبل البلدا
وطبقا لذلك، ارتفعت حصة الديون قصيرة الأجل لدى البلدان النامية بٕاستمرار من . القطاع العام طويلة الأجل

  .م٢٠٠٧في  ٪٢٤,٥م إلى ٢٠٠٣في  ٪١٥,٧
لديون الخارجية لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي يشبه عموما، كان تكوين إجمالي ا

م، كان أكثر من ٢٠٠٧وبٕاعتبار عام : إلى حد كبير ما حوته ديون جميع البلدان الأقل نموا في الفترة قيد الدراسة
الغير مضمونة من قبل  من الديون مكونا من الدين طويل الأجل، شاملة كمية هامشية من الديون الخاصة ٪٨٣

القطاع العام، في حين كانت حصة الديون طويلة الأجل في إنخفاض مستمر في السنوات الأخيرة؛ وبلغت حصة 
وتبعا لذلك . فقط من إجمالي قيمة الديون مع مواصلة اتجاهها بالٕانخفاض ٪٢,٣إئتمانات صندوق النقد الدولي 

وأما حصة الديون الخاصة الغير . ٪١٤,٤ى أعلى لتصل إلى حوالي كانت حصة الديون قصيرة الأجل في الٕاتجاه إل
مضمونة من قبل القطاع العام فهي المميز الأكبر بين البلدان الأقل نموا والبلدان النامية وبلدان المنظمة، حيث أنها 

كبر حتى من مرتفعة بقدر أ  -كانت عند مستوى هامشي لدى الأولى في حين أنها كانت مرتفعة كثيرا لدى الأخيرة
  .حصة الديون قصيرة الأجل

 ١٣من إجمالي الديون الخارجية لدى  ٪٩٠وعلى المستوى الفردي للبلدان، شكلت الديون طويلة الأجل أكثر من 
بلد من بين بلدان مجموعة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وتراوحت هذه الحصة في 

ولم يكن هناك ديون خاصة غير مضمونة وطويلة الأجل . لدى السودان ٪٦٤,٥إلى لدى بنين  ٪٩٩,٤م من ٢٠٠٧
وبالنسبة للبلدان العشرين . على التوالي من إجمالي ديونهما ٪٢و ٪٧,٧سوى السنغال والنيجر، حيث سجلتا 

ام وسجل إستخد. الأخرى يشمل مجمل الدين طويل الأجل ديونا عامة وديونا مضمونة من قبل القطاع العام
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من البلدان الأقل نموا الأعضاء في  ٩من إجمالي الدين لدى  ٪١إئتمانات صندوق النقد الدولي حصة بأقل من 
ومن الناجية الأخرى، . في الصومال ٪٦في سيراليون و ٪١٠,٥منظمة المؤتمر الٕاسلامي، في حين أنها بلغت إلى 

لدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر بلد من الب ١٤لدى  ٪١٠كانت حصة الديون قصيرة الأجل أقل من 
الشكل (لدى المالديف  ٪٢٣,١لدى الصومال و ٪٢٦,٨لدى السودان،  ٪٣٣الٕاسلامي، في الوقت الذي بلغت فيه 

١٣-٣.(  
 ٢٠٠٧تكوين الدين الخارجي لدى البلدان الأقل نموا بالمنظمة،  ١٣-٣الشكل
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الدين العام والديون المضمونة من قبل القطاع العام الديون الخاصة غير المضمونة من قبل القطاع العام

إستغالل إئتمانات صندوق النقد الدولي الديون قصيرة األجل

 بالملحق٢٠-وأ ١٩-، أ ١٨-، أ ١٧- ، أ ١٦- الججداول أ :المصدر

 بلدان فقيرة مثقلة بالديون*

  المصروفات على الديون. ٣-٣-٣
تشكل المصروفات الجديدة العامل 
الرئيسي لتغير قيمة الديون الخارجية 

يبين الشكل . تسديدها التي لم يتم
أن مصروفات جميع البلدان ) ١٤- ٣(

الأقل نموا على الديون الخارجية في 
طويلة الأجل وإئتمانات (م ٢٠٠٧

بليون دولار  ٤,٤بلغت ) صندوق النقد
بليون دولار للبلدان الأقل نموا  ٤,٨و

الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، 
بليون  ٤,٣بليون و ٨,٩مقارنة بمبلغ 

لار في السنوات الماضية على دو
الٕاتجاه المتزايد  انكسر .التوالي

لمصروفات جميع البلدان الأقل نموا 
من إجمالي مصروفات  ٪٤٥,٧م نتيجة للهبوط الحاد في مصروفات أنغولا، والتي تبلغ في المتوسط ٢٠٠٦في 

)إئتمانات صندوق النقد الدولي+طويل الأجل(المصروفات على الدين  ١٤-٣الشكل
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البلدان األقل نموا بالمنظمة

جميع البلدان األقل نموا

البلدان األقل نموا بالمنظمة آنسبة من جميع البلدان القل نموا

 بالملحق ٢١- الجدول أ :المصدر
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فعلى الرغم من أنَّ مصروفات  .م٢٠٠٧-٢٠٠٣البلدان الأقل نموا الغير أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في الفترة 
البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي على الديون الخارجية سجلت زيادة مستمرة في هذه 
الفترة، إلا أنَّ الزيادات كانت أقل نسبيا مما هي لدى جميع البلدان الأقل نموا، مما أشار إلى البلدان الأقل نموا 

 .، في المتوسط، ديونا أقل من ديون البلدان الأقل نموا الأخرىاستخدمتمة المؤتمر الٕاسلامي الأعضاء في منظ
عليه، وبخلاف هذه السنة الٕاستثنائية، واصلت حصة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من 

م إلى ٢٠٠٣في  ٪٤٠,٢راسة من إجمالي مصروفات جميع البلدان الأقل نموا في الٕانخفاض في الفترة قيد الد
  .م٢٠٠٧في  ٪٣٣,٧

من إجمالي  ٪٢٢,٥م لتصل إلى ٢٠٠٧مليون دولار في  ١٠٩٢بلغت مصروفات بنغلاديش على الديون الخارجية 
 ٦٦٢(وبٕاضافة المصروفات على السودان  .مصروفات البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

تشكلت هذه البلدان الأربعة أكثر من ) مليون دولار ٤٩٦(وأوغندا ) مليون دولار ٥٠٥(، والسنغال )مليون دولار
ومن ناحية أخرى، كانت  .نصف إجمالي المصروفات على البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  ).١٥-٣الشكل (لار مليون دو ٥المصروفات على بعض البلدان، توغو وجزر القمر على سبيل المثال، بأقل من 
  ٢٠٠٧، )إئتمانات صندوق النقد الدولي+ الدين طويل الأجل (المصروفات ديون البلدان الأقل نموا بالمنظمة  ١٥-٣الشكل
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  بالملحق ٢١- الجدول أ : المصدر

 لم تحصل الصومال على أي مصروفات*

  خدمة الدين. ٤-٣-٣
ون طويلة الأجل على البلدان الأقل نموا، ومن بينها الأعضاء في الوضع في الٕاعتبار الديمما يجدر ملاحظته، مع 

التي لا تزال تتشكل في غالبيتها من الديون العامة والديون المضمونة من قبل القطاع العام، هو أنَّ تلك المنظمة، 
أنَّ خدمة الدين  الديون على هذه البلدان تواصل في كونها تشكل عائقا جادا أمام الجهود التنموية للحكومات طالما

. الٕانتاجية والٕاجتماعيةتستنفذ قدرا كبيرا من الموارد الميزانية الشحيحة أصلا والتي يمكن توجيهها إلى القطاعات 
يبين أنَّ إجمالي مدفوعات خدمة الدين لجميع البلدان الأقل نموا تضاعفت تقريبا خلال هذه الفترة ) ١٦-٣(الشكل 

بليون دولار في  ٤,٣م، مقارنة بمبلغ ٢٠٠٧بليون دولار في  ١٠إلى حوالي م ٢٠٠٣بليون دولار في  ٥,٢من 
، الوضع، يلاحظ أنَّ البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي حافظت وعلى النقيض لهذا .م١٩٩٠

با خلال هذه على خصومات خدمة الدين لديها عند نفس المستوى تقريم، ١٩٩٠بليون دولار في  ٢,٣مقارنة بمبلغ 
عليه في المستوى الذي كانت وهو م ٢٠٠٧بليون دولار في  ٢,٥بلغت تسديدات خدمة ديونها حيث الفترة، 
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فحسب هذه البيانات، يلاحظ أنَّ حصة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر  .السنوات الثلاثة السابقة
 ٪٥٣,٢إنخفضت بٕاستمرار خلال هذه الفترة من  أقل نمواالٕاسلامي في إجمالي خدمة الدين لدى جميع البلدان ال

  .م٢٠٠٧في  ٪٢٥,٤م وإلى أدنى من ذلك بنسبة ٢٠٠٣في  ٪٤٠,٣م إلى ١٩٩٠في 
بليون دولار كانت عباره عن إعادة  ٧,٣م على ٢٠٠٧احتوى إجمالي خدمة ديون جميع البلدان الأقل نموا في 

وبالنسبة للبلدان الأقل نموا الأعضاء في . ه عن تسديد فوائد الديونعباردولار  بليون ٢,٧تسديد الديون الرئيسية و
بليون دولار كانت عباره عن إعادة تسديد الديون  ١,٨، تشكل إجمالي خدمة الديون من منظمة المؤتمر الٕاسلامي

ات وتبعا لذلك، بلغت تسديد ).١٦-٣الشكل (بليون دولار كانت عباره عن تسديدات للفائدة  ٠,٧الرئيسية و
لجميع البلدان الأقل نموا الأعضاء في  ٪٢٨,٨من إجمالي خدمة الدين لجميع البلدان الأقل نموا و ٪٢٧الفائدة 

م، سجلت تسديدات الفائدة حصة قليلة في إجمالي خدمة ديون ١٩٩٠ومقارنة بأرقام . منظمة المؤتمر الٕاسلامي
منظمة المؤتمر الٕاسلامي، خلال فترة الخمس سنوات  البلدان الأقل نموا، ضمنها البلدان الأقل نموا الأعضاء في

لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر  ٪٢٨,٢بلغت هذه الحصة في المتوسط  .الماضية قيد النظر
م البالغ ١٩٩٠م مقارنة بمستوى ٢٠٠٧-٢٠٠٣لدى جميع البلدان الأقل نموا خلال الفترة  ٪٢٥,٢الٕاسلامي و

م كما كانت ٢٠٠٧ولكن يجب ملاحظة أنَّ هذه الحصص واصلت في الزيادة في  .التوالي على ٪٣٧,٥و ٪٣٥,٩
  ).١٦-٣الشكل (عليه في السنوات السابقة 

إجمالي خدمة الدين وتكوينها  ١٦-٣الشكل
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تسديد أصول الدين
تسديد فائدة الدين
تسديدات الفائدة آنسبة من إجمالي خدمة الدين
حصة البلدان القل نموا بالمنظمة في إجمالي خدمة الدين لدى جميع البلدان األقل نموا

البلدان االقل نموا بالمنظمة جميع البلدان االقل نموا

بالملحق ٢٣- وأ  ٢٢- الجدولان أ :المصدر

خدمة لديونها، ثلث إجمالي خدمة الدين مليون دولار ك ٨١٤م، سجلت بنغلاديش، بدفعها لحوالي ٢٠٠٧وبٕاعتبار 
عند إضافة خدمة  ٪٥٦,٦بلغت هذه النسبة . لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تقريبا

أكثر من نصف إجمالي خدمة الدين سجلت وبٕافادة أخرى، ثلاثة بلدان فقط . الدين التي سددها السودان واليمن
ومن ناحية أخرى، وكما وردت الٕاشارة إليه أعلاه، . وا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلاميلدى البلدان الأقل نم

من إجمالي خدمة الدين لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء  ٪٢٩فقد بلغت تسديدات الفائدة في المتوسط حوالي 
 ٪٥١لدى موزمبيق و ٪٦٤لدى أفغانستان،  ٪٨١ولكن ارتفعت هذه الحصة إلى  .في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

، مما يشير إلى أنَّ هذه البلدان قامت بتسديد قدر أكبر لتغطية فائدة الدين عن )١٧-٣الشكل (لدى جزر القمر 
  .إعادة تسديدها للديون الأصلية
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 ٢٠٠٧إجمالي خدمة الدين وتكوينه لدى البلدان الأقل نموا بالمنظمة،  ١٧-٣الشكل
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إجمالي خدمة الدين تسديد فائدة الدين آنسبة من اإلجمالي

814

  بالملحق ٢٣- وأ  ٢٢- الجدولان أ : المصدر

 الصومال لم تسدد خدمة على ديونها خلال الفترة قيد النظر*

  النفقات المالية على الديونصافي تدفقات . ٥-٣-٣
من الواضح أنه يجب أن يفوق مقدار تسديد الديون المصروفات الجديدة عليها أو ،بتعبير آخر يتعين، أن يكون 

درج خانة الأرقام السالبة حتى تتمكن البلدان المدينة من تقليص على الديون في م ٦صافي تدفقات النفقات المالية
) ١٨-٣(بٕاعتبار الٕاتجاهات المذكورة أعلاه في مصروفات وتسديد أصول الدين يبين الشكل . أو التخلص من ديونها

بلدان الأقل أنَّ صافي تدفق النفقات المالية على الديون كانت موجبة على الدوام لدى معظم البلدان الأقل نموا وال
نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال الفترة موضع الٕاهتمام، الشيء الذي يوضح جزئيا التغيرات الطارئة 

بلغ صافي تدفقات النفقات المالية على الديون لدى جميع  م٢٠٠٧ففي عام . على إجمالي قيمة الدين الخارجي
وبالنسبة للبلدان الأقل نموا . من العام السابق ٪١١١بليون أو  ٤,٣بلغت بليون دولار بزيادة  ٨,٢البلدان الأقل نموا 

بليون دولار، زيادة  ٣,٦بليون دولار إلى  ٣,١الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي كانت الزيادة شبه محدودة من 
  .٪١٦شكلت نسبة 

ن بنغلاديش والسنغال صافي نفقات من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي سجلت كل م
وكما كان صافي ). ١٩-٣الشكل (م ٢٠٠٧مليون دولار لكل منهما في  ٦٠٠مالية على ديونهما الخارجية بأكثر من 

بلد من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر  ١٥النفقات المالية على الديون موجبا أيضا لدى 
وهذا يشير بوضوح . مليون دولار لدى السودان ٤١٦,٣مليون لدى سيراليون إلى  ١٤,٩الٕاسلامي بأرقام تتراوح من 

إلى أنَّ مصروفات الجديدة على القروض لهذه البلدان تعدت تسديدها لديونها الأصلية، مضيفة الكثير إلى قيمة 
ضاء في منظمة المؤتمر ومن ناحية أخرى، سجلت أربعة بلدان من بين البلدان الأقل نموا الأع. ديونها الخارجية

ففي واقع الأمر، من . الٕاسلامي، غينيا، جزر القمر، جيبوتي وغينيا بيساو نفقات مالية سالبة على ديونها الخارجية
                                                            

دفقات النفقات المالية على الديون هي مقدار تسديد أصل الدين طويل الأجل وإئتمانات صندوق النقد الدولي مطروحا من المصروفات على صافي ت  ٦
 ،)ما عدا متأخرات الفوائد على الدين طويل الأجل(الدين طويل الأجل وإئتمان صندوق النقد الدولي زائدا التغير الطارئ على قيمة الدين قصير الأجل 

World Bank, Global Development Finance: The Role of International Banking, 2009, p.xv, xvi  
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الممكن توقع إنخفاض مقدار الديون 
الخارجية لهذه البلدان الأربعة ما دام 
أنه لم يتم إضافة نفقات مالية في شكل 

ن غينيا أوفت كل م. مصروفات جديدة
وجزر القمر بهذه التوقعات في الوقت 
الذي سجلت فيه كل من جيبوتي 
وغينيا بيساو زيادات في قيمة ديونها 
الخارجية نتيجة لأسباب أخرى وليس 
بسبب مصروفات جديدة على هذه 

  .الديون

  
  
  

 ٢٠٠٧إجمالي صافي النفقات المالية على الدين الخارجي للبلدان الأقل نموا بالمنظمة،   ١٩-٣الشكل
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 بالملحق ٢٤- الجدول أ :المصدر

  مؤشرات الدين. ٦-٣-٣
تشكل دراسة مستويات المديونية وعبء تسديد الدين عاملا مهما لرصد وتحليل وضع الدين الخارجي لدى البلدان 

وبصفة عامة، تعتمد كفاءة البلد المدين لتسديد ديونه الخارجية وإلتزامات خدمة هذه الديون إلى حد  .الأقل نموا
كبير على قدرته وكفاءته الٕانتاجية، وتعتمد كذلك في نهاية الأمر على عوائده التصديرية المتمثلة في العملة 

خدم منهج تحليل النسبة بصورة شائعة لقياس ومن منظور الٕانتاج الأدبي حول المسائل الٕاقتصادية، يست. الأجنبية
وهذا يتم في العادة بحساب النسب التي تعطي مقاييس تكلفة . مستوى المديونية لبلد ما ومقدرته على تسديد ديونه

خدمة الدين من جانب النقد الأجنبي أو الٕانتاج الضائع بربط حجم الدين الخارجي وخدمة الدين بٕاجمالي الدخل 
نسبة الدين إلى إجمالي الدخل : ففي هذا الٕاطار يتم إستخدام). XGS(وصادرات السلع والخدمات ) GNI(القومي 
، ونسبة )TDS/XGS(، ونسبة الدين إلى خدمة الدين )DOD/XGS(، ونسبة الدين إلى الصادر )DOD/GNI(القومي 

إجمالي صافي النفقات المالية على الدين  ١٨-٣الشكل
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35 
 

ين إلى إجمالي الدخل القومي يتم قياس مستوى المديونية بواسطة نسبة الد). INT/XGS(الفائدة إلى خدمة الدين 
في الوقت الذي يتم فيه قياس عبء تسديد الدين بنسبة الدين إلى الخدمة والفائدة إلى  ونسبة الدين إلى الصادر

  .الخدمة
ر نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي لبلد معين عبء الدين الخارجي لذلك البلد على كفاءته الٕانتاجية  تَُقدِّ

فالزيادة في النسبة تدل أنَّ معدل النمو في الدين ). الملاءة(درجة مقدرته على الدفع أو التسديد  وتعطي إشارة إلى
وهذا يدل على إختلال في . الخارجي أعلى من إجمالي الدخل القومي، مما يشير إلى أنَّ عبء الدين بدأ في الثقل

ومن الناحية . ير ومتزايد من إنتاجه لتسديد ديونهالجدارة الٕائتمانية بحكم أنه من المفترض أْن يضحي البلد بجزء كب
الأخرى، وبما أنَّ تسديد الديون الخارجية يتم تمويله في معظمه بعائدات الصادر، فتجيء الٕاشارة إلى مقدرة البلد 
المدين على التسديد بٕاعتبار الدين الخارجي كنسبة مئوية من إجمالي صادراته من السلع والخدمات، أي بنسبة 

وعليه، تعطي نسبة الدين إلى الصادر الفكرة حول عدد السنين التي يتم فيها التصدير المطلوب . ن إلى الصادرالدي
  .لتسديد إجمالي متأخرات الدين الخارجي للبلد

أنَّ متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي لدى البلدان الأقل ) ٢٠-٣(وعلى ضوء هذا الفهم، يبين الشكل 
وفي هذا الصدد، . م٢٠٠٧-٢٠٠٣ا بلدان المنظمة الأقل نموا، قد عكست إتجاها بالٕانخفاض خلال نموا، وضمنه

، ومع ذلك لا تزال عند مستوى أعلى من بقية ٪٣٢إلى  ٪٥٨,٥إنخفضت نسبة جميع البلدان الأقل نموا من 
إتجاها مماثلا وتمكنت  البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي سلكت هي الأخرى. المجموعات

ونتيجة لذلك، أصبحت نسب الدين إلى إجمالي الدخل القومي لدى . ٪٣٦,٦إلى  ٪٧١من خفض هذه النسبة من 
والبلدان النامية ) ٪٣٠,٤(المجموعتين أقرب إلى تلك النسب التي سجلتها مجموعة بلدان منظمة المؤتمر 

وعلى . لبلدان الأقل نموا والبلدان النامية تتجه إلى تقارب متواصل، في إشارة إلى أنَّ الفروق الشاسعة بين ا)٪٢٤,٩(
أّن مسار الهبوط السريع الذي سجل في السنوات الأخيرة لدى جميع ) ٢٠- ٣(الرغم من هذا التطور، يبين الشكل 

وفي السنوات الثلاثة السابقة إنخفضت نسبة الدين إلى إجمالي الدخل . م٢٠٠٧المجموعات فقد سرعته في 
لدى  ٪١٠,٢لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي،  ٪٧,٦لقومي في المتوسط بنسبة ا

لدى البلدان النامية؛ ولكن كان هذا  ٪٣,٧لدى بلدان منظمة المؤتمر، و ٪٥,٥جميع البلدان الأقل نموا، 
  .على التوالي ٪٠,١و ٪٢,٢، ٪٣,٩، ٪٣,٨الٕانخفاض متدنيا عند 

)٪(معدلات المديونية  ٢٠-٣الشكل
 الصادر/الدين إجمالي الدخل القومي/الدين
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ومن جانب آخر، إنخفضت نسبة الدين إلى الصادر لدى كل من جميع البلدان الأقل نموا ومجموعة البلدان الأقل 
خلال الفترة قيد النظر، غير أنها عكست تباطؤا في  نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بمستوى ملحوظ

وأكثر  ٪٣٠٠وعلى الرغم من أنَّ هاتين المجموعتين نجحتا في تخفيض هذه النسبة من ). ٢٠-٣الشكل (م ٢٠٠٧
إلا أنَّ الٕانخفاض  –نقطة مئوية في العام  ٥٠بٕانخفاض بلغ أكثر من  –م ٢٠٠٦في  ٪١٥٠م إلى حوالي ٢٠٠٣في 

لدى جميع البلدان الأقل نموا في  ٪١٣٤وعليه، كانت نسبة الدين إلى الصادر . م٢٠٠٧وية في نقطة مئ ١٢كان 
وبهذا التحسن كانت النسبة لدى . للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ٪١٣٨,٨م و٢٠٠٧

نقطة  ٢٠٠مية، مقارنة بحوالي نقطة مئوية مما كانت عليه لدى البلدان النا ٦٠البلدان الأقل نموا أعلى بحوالي 
  .م٢٠٠٣مئوية في 
 نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي لدى البلدان الأقل نموا بالمنظمة  ٢١-٣الشكل
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 بالملحق ٢٥- الجدول أ :المصدر

) ٪٢٣٦(وعلى المستوى الفردي للبلدان اقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، سجلت غينيا بيساو 
ومن ثم ) ٪٩٧,٣(، غامبيا )٪١١٣,٣(دل الأعلى من نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي، تلتها الصومال المع

- ٢٠٠٣وكانت غينيا بيساو أيضا هي البلد الذي سجل أعلى إنخفاض في الفترة ). ٢١- ٣الشكل ) (٪٨٢,١(غينيا 
) نقطة مئوية ٥٦(، النيجر )نقطة مئوية ٨٩(ن ، سيراليو)نقطة مئوية ١١٦(، تلتها موريتانيا )نقطة مئوية ١٢٩(م ٢٠٠٧

ومن ناحية أخرى، كانت المالديف البلد الوحيدة من بين بلدان مجموعة البلدان الأقل ). نقطة مئوية ٥٤(وأوغندا 
 ١٣(نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي التي سجلت زيادة لديها في نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي 

 ).يةنقطة مئو
وبٕاعتبار نسبة الدين إلى الصادر من حيث المستوى الفردي لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الأقل نموا، يلاحظ أنَّ 

، جزر ٪٥٦٦م من بين هذه البلدان، تلتها غينيا بيساو بنسبة ٢٠٠٧في ) ٪٣٤٩٢٢(الصومال سجلت أعلى معدل 
وسجلت العديد من البلدان مثل سيراليون، موريتانيا، ). ٢٢-٣الشكل ( ٪٣٤٢وغامبيا بنسبة  ٪٤٢٤القمر بنسبة 

وأما المالديف، ولمرة أخرى، كانت البلد الوحيدة من بين بلدان المنظمة . وأوغندا إنخفاضا ملحوظا في نسبها
، ولكن لا تزال من بين البلدان )نقطة مئوية ٢٣(الأقل نموا التي سجلت زيادة في نسبة الدين إلى الصادر لديها 

  .النسب المنخفضةذات 
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 نسبة الدين إلى الصادر لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة  ٢٢-٣الشكل
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 بالملحق ٢٦- الجدول أ :المصدر

إلى أداء جيد للغاية لدى البلدان ) ٢٣- ٣(ومن الناحية الأخرى، تشير نسب عبء تسديد الدين المبينة في الشكل 
اء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، عند عقد المقارنة بأداء مجموعتي بلدان منظمة الأقل نموا، وخاصة البلدان الأعض

ففي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الدين إلى الخدمة لدى جميع البلدان الأقل نموا من . المؤتمر والبلدان النامية
الأقل نموا  لدى البلدان ٪٤,٦إلى  ٪٨,٢م، انخفضت فيه أيضا من ٢٠٠٧في  ٪٩,٣م إلى ٢٠٠٣في  ٪١٠,٥

فعلى الرغم من أنَّ إتجاهات مثل هذه تمت ملاحظتها . الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال نفس الفترة
  .لدى مجموعتي بلدان المنظمة والبلدان النامية، إلا أنَّ نسبتيهما ظلتا أعلى من نسب البلدان الأقل نموا

تمانية التي تعكس مقدرة أي بلد ما على مواصلته في الحصول نسبة الدين إلى الخدمة مؤشر تقليدي للجدارة الٕائ
ففي حين تصبح نسبة الدين إلى الخدمة عالية، يصبح البلد غير قادر تلبية إلتزامات خدمة ديونه، في . على الدين

. رجيةحال الٕانخفاض الحاد في عائدات الصادر، وتبعا لذلك قد يتجه هذا البلد إلى إعادة جدولة تسديد ديونه الخا
أنَّ هذه البلدان ) ٢٣-٣الشكل (وبهذا يعني إتجاه إنخفاض نسبة الدين إلى خدمة الدين لدى البلدان الأقل نموا 

وهذا بدوره يسمح لتحرير المزيد من . قامت مؤخرا بدفع قدر قليل من عائدات صادراتها لتغطية خدمة ديونها
أو /يم وتقليل احتمال عجزها عن تسديد ديونها الخارجية والمصادر لتحسين الخدمات الٕاجتماعية مثل الصحة والتعل

  .إعادة جدولتها
يبين أيضا أنَّ البلدان الأقل نموا، وخاصة الأعضاء منها في منظمة المؤتمر، أدت أداًء جيدا بأفضل ) ٢٣-٣(الشكل 

فبالنسبة لجميع البلدان . من مجموعتي بلدان منظمة المؤتمر والبلدان النامية من ناحية نسبة الفائدة إلى الخدمة
 ٪٢,٥م، ولكن ارتفعت من بعد إلى ٢٠٠٥في  ٪٢,٢م إلى ٢٠٠٣في  ٪٢,٧الأقل نموا انخفضت هذه النسبة من 

ولدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال . م٢٠٠٧م وظلت كما هي في ٢٠٠٦في 
را، بل انخفاضا بأكثر مما حققته مجموعة جميع البلدان م عكست هذه النسبة إنخفاضا مستم٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة 

 .٪١,٣إلى  ٪٢,٣الأقل نموا من 
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)٪(نسب أعباء تسديد الدين  ٢٣-٣الشكل
 الصادر/فائدة الدينخدمة الدين/نسبة الدين

100

105

110

115

120

2003 2004 2005 2006 2007

البلدان األقل نموا بالمنظمة جميع البلدان األقل نموا بلدان المنظمة البلدان النامية

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2004 2005 2006 2007

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2003 2004 2005 2006 2007

بالملحق ٢٨- وأ  ٢٧- الجدولان أ :المصدر

بلد، وبالتحديد  ١٥ظمة المؤتمر الٕاسلامي، نجحت وعلى المستوى الفردي للبلدان الأقل نموا الأعضاء في من
نقاط مئوية  ٩موريتانيا، أوغندا، السنغال وبوركينا فاسو، في تخفيض نسبة الدين إلى خدمة الدين لديها بما بلغ إلى 

نقطة  ٣٣منها زيادة في هذه النسبة، تحديدا جزر القمر بزيادة بلغت  ٦م، في حين سجلت ٢٠٠٧-٢٠٠٣في الفترة 
، )٪٢٤,٥(، تلتها غينيا بيساو )٪٣٨,٣(وحسب ذلك، سجلت جزر القمر أعلى نسبة من بين هذه البلدان . ةمئوي

ومن الناحية الأخرى، سجلت أفغانستان وموزمبيق النسب الأدنى من بين ). ٪١٦,١(ومن ثم غينيا ) ٪١٦,٦(غامبيا 
  ).٢٤-٣الشكل (هذه البلدان 

در لدى البلدان الأقل نموا بالمنظمةنسبة خدمة الدين إلى الصا  ٢٤-٣الشكل
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  بالملحق ٢٧- الجدول أ :المصدر

متأخرات الدين الأساسي ومتأخرات الفائدة على ديونها العامة بلغت م ٢٠٠٧وبٕاعتبار . الصومال لم تقم بدفع خدمات على ديونها خلال الفترة قيد النظر*
 مليون دولار ٧٨٧,٨مليون و ١٥٩٧والمضمونة من قبل القطاع العام بلغت

وبتناول نسبة الفائدة إلى الخدمة من حيث المستوى الفردي للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 
بلد، وتحديدا موريتانيا، سيراليون وأوغندا من بينها، سجلت إنخفاضا في نسبها، في  ١٥الٕاسلامي، يلاحظ أنَّ 
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 ١٧,٨وأما جزر القمر بالتحديد فقد سجلت زيادة بلغت . النسبةبلدان زيادة في هذه  ٦الوقت الذي سجلت فيه 
، )٪٧,٣(، تلتها غينيا بيساو )٪١٩,٤(م ٢٠٠٧وفي هذه الصدد، سجلت جزر القمر أعلى نسبة في . نقطة مئوية

  ).٢٥-٣الشكل (، في الوقت الذي سجلت فيه تشاد، أوغندا وتوغو أدنى النسب )٪٣,٨(وغينيا ) ٪٥,٤(غامبيا 
نسبة الفائدة إلى الصادر لدى البلدان الأقل نموا بالمنظمة  ٢٥-٣الشكل
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  بالملحق ٢٨- الجدول أ :المصدر

 )٢٤- ٣(راجع الملاحظة بالشكل *

إلتزامات تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة تعزيز البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة . ٧-٣-٣
  تخفيف الديون المتعددة الأطراف

بلد من البلدان  ٢٢من  ١٨شارة، مع ملاحظة التطورات المذكورة أعلاه حول الدين الخارجي، إلى أنَّ تجدر الإ 
من التسعة والأربعين بلد الأقل نموا الأعضاء في  ٣١الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي وفي مجملها 

 ١-راجع الجدول أ (الفقيرة المثقلة بالديون منظمة المؤتمر الٕاسلامي تصنف في الوقت الراهن من بين البلدان 
وعليه، فٕانَّ التحسن الطفيف في موقف الديون الخارجية للبلدان الأقل نموا، وضمنها البلدان الأقل نموا ). بالملحق

الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كان في الواقع نتيجة لهبات تخفيف الديون والتحركات الأخرى المتخذة 
  .بادرة تعزيز البلدان الفقيرة المثقلة بالديونفي إطار م

منها بلدان  ٩تقف عند نقطة ما بعد الاكتمال، و ٢٦بلد فقير مثقل بالديون، منها  ٤٠في الوقت الحالي هناك 
بلد فقير مثقل بالديون عند  ٣٥، مما يعني أنَّ )مرت بنقطة إتخاذها القرار ولم تصل بعد إلى نقطة الاكتمال(مؤقتة 
وكما تحصل البلدان الستة . ما بعد الاكتمال قد تأهل للحصول على المساعدة في إطار هذه المبادرةنقطة 

. والعشرون التي عند نقطة ما بعد الاكتمال على المساعدة في إطار مبادرة تخفيف الديون المتعددة الأطراف
تعهد بها لهذه البلدان الخمسة م، يشكل، في المتوسط، إجمالي المساعدات التي جاء ال٢٠٠٩وبٕاعتبار يوليو 

 ٪٤٠والثلاثين في إطار مبادرة تعزيز البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيف الديون المتعددة الأطراف حوالي 
بعد التسليم الكامل لتخفيف  ٪٨٠م وسينخفض عبء ديونها بحوالي ٢٠٠٨من الناتج المحلي الٕاجمالي لديها في 

 ).IDA & IMF, 2009, p.5(عبء الدين 
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 ١- ٣الجدول 
إجمالي تخفيف عبء الدين الملتزم به للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إطار مبادرة تعزيز موقف 

مليون ( ٢٠٠٩الموقف كما هو في نهاية يوليو : البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيف الدين المتعددة الأطراف
 )، بالقيمة الٕاسميةدولار

 

تاريخ إتخاذ 
 القرار

تاريخ 
  الٕاستكمال

المساعدات في 
إطار مبادرة تعزيز 
البلدان الفقيرة 
 المثقلة بالديون

المساعدات 
المقدمة في إطار 
مبادرة تخفيف 
الدين متعددة 
 الأطراف

إجمالي مساعدات 
 المبادرتين

إجمالي 
المساعدات 

كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي 

 ٢٠٠٨مالي الٕاج

 (2)البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي في مرحلة ما بعد الٕاستكمال
4601,1451,60523.1مارس٣يوليو/  بنين

9301,2262,15626.6إبريل٢يوليو/  بورآينا فاسو

11237448660.1ديسمبر٧ديسمبر/ غامبيا

8952,0062,90133.0مارس٣سبتمبر/ مالي

1,1008881,98862.9يونيو٢فبراير/ وريتانيام

4,3002,0586,35865.9سبتمبر١إبريل/ موزمبيق

1,1901,0782,26842.2إبريل٤ديسمبر/ النيجر

8502,4983,34825.1إبريل٤يونيو/ السنغال

9946731,66785.3ديسمبر٦مارس ٢ سيراليون

1,9503,5525,50237.9مايو/فبراير/ أوغندا

Total   12,78115,49828,27938.9

3)(البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤقتة
Jul-07 ... 1,272...1,27210.5 أفغانستان

May-01 ... 260...2603.1 تشاد

Dec-00 ... 800...80017.6 غينيا

Dec-00 ... 790...790171.4 بيساو غينيا

Nov-08 ... 360...36012.5 وغوت

 12.3 3,482 ...3,482 المجموع
(4)البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بمرحلة ما قبل القرار

............ ... ... جزر القمر

............ ... ... الصومال

............ ... ... السودان

مجموع تخفيف عبء 
 ملتزم بهالديون ال

  16,26315,49831,76131.4

سبتمبر  ١٥، "موقف تنفيذ مبادرة تحسين موقف البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون ومبادرة تخفيف الدين متعددة الأطراف"جمعية التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي،:المصدر
 .وحسابات موظفي مركز أنقرة ٢٠٠٩

 إطار افتراض المشاركة التامة للدائنين تخفيف الدين المتعهد بها في )١(
 البلدان التي تأهلت لتخفيف للدين الذي لا رجعة منه في إطار مبادرة البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون )٢(
 ، ولكنها لم تصل بعد لمرحلة الٕاكمال)التي وصلت مرحلة اتخاذ القرار(البلدان التي تأهلت للمساعدة في إطار مبادرة تحفيف الدين على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  )٣(
 البلدان ذات المقدرة التي تؤهلها لعملية تخفيف الديون والتي ترغب في الٕاستفادة من فرصة المتاحة من قبل المبادرتين )٤(

عند نقطة بعد  ١٠: ويجيء توزيع البلدان الثمانية عشر الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي كالآتي
م، بلغ إجمالي تخفيف ٢٠٠٩وبٕاعتبار يوليو ). ١-٣الجدول (عند مرحلة قبل إتخاذ القرار  ٣مؤقتة و ٥، والاكتمال

من الناتج المحلي  ٪٣٨,٩بليون دولار بالقيمة الٕاسمية في إطار المبادرتين، أو  ٢٨,٣الدين إلى البلدان العشرة 
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بليون دولار  ٣,٥لدان الخمس المؤقتة حوالي م، في الوقت الذي حصلت فيه الب٢٠٠٨الٕاجمالي لهذه البلدان في 
في مجموعها بلغت إلتزامات تخفيف الديون . م٢٠٠٨من الناتج المحلي الٕاجمالي لديها في  ٪١٢,٣مشكلة 

بليون دولار، أو ما  ٣١,٨للبلدان الخمسة عشر الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إطار المبادرتين 
وأما بالنسبة لبلدان مرحلة ما بعد الاكتمال الأقل . م٢٠٠٨لناتج المحلي الٕاجمالي لديها في من ا ٪٣١,٤يعادل 

 ٪,٢٣نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تراوح إجمالي نسبة المساعدة إلى الناتج المحلي الٕاجمالي من 
) غينيا بيساو( ٪١٧١,٤إلى ) ادتش( ٪٣,١لدى سيراليون، في حين تراوحت هذه النسبة من  ٪٨٥,٣لدى بنين إلى 
  ).١-٣الجدول (للبلدان المؤقتة 

لا تزال تشكل  الديون تحمل على القدرةفعلى الرغم من هذه العمليات الموجهة لتخفيف الدين، إلا أنَّ إستمرارية 
. الاهتماماتمصدر إهتمام لدى الكثير من البلدان الأقل نموا، وأدت الأزمة العالمية الراهنة إلى تكثيف مثل هذه 

ففي هذا الٕاطار، وطالما أنَّ غالبية الديون الخارجية على البلدان الأقل نموا في أيدي دائنين رسميين متعددي 
الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بمثابة  أعباءالأطراف وفي شكل قروض رسمية، تجيء مبادرتي تخفيف 

. للبلدان الأقل نموا التي لديها مستويات ديون خارجية لا يطاق تحملها مبادرات حيوية للبلدان الأقل نموا، وخاصة
وعليه، فٕانَّ التأكيد على والتعجيل بدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمعونة وتخفيف الديون يمثل مطلبا مهما 

وا الأعضاء في منظمة لتحسين النمو الٕاقتصادي وتخفيف الفقر في البلدان الأقل نموا، ومن بينها البلدان الأقل نم
  .المؤتمر الٕاسلامي

  موقف الأمن الغذائي في البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي. ٤
  نظرة عامة. ١-٤

وعبر السنين، تم إتخاذ . ة التي تواجه الٕانسانية في الحاضرييمثل الأمن الغذائي واحدا من المسائل الأكثر أهم
وتم . لى المستويين القومي والدولي، للقضاء على الجوع وتحقيق هدف الأمن الغذائيالعديد من المبادرات، ع

تقليص عدد الذين يعانون من (إدراجه كهدف مهم يجب تحقيقه في كل من أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية 
الذين يعانون من  تقليص عدد(والأهداف الٕانمائية للألفية ) م٢٠١٥و ١٩٩٢-١٩٩٠نقصان التغذية إلى النصف بين 

للتأكيد على أهميته ووضعه في مقدمة جدول أعمال التنمية ) م٢٠١٥و ١٩٩٢-١٩٩٠الجوع إلى النصف بين 
وثناء على الجهود التي بذلت في إطار هذه المبادرات، فقد تمكنت البلدان النامية وضمنها البلدان الأقل . الحكومية

وع والأمن الغذائي عبر السنين، وكنتيجة لذلك انخفضت نسبة من نموا من إجراء جهود ملحوظة أمام إنتشار الج
ولكن، تسبب التلازم المستمر لأزمة الغذاء . يعانون من نقص الأغذية من إجمالي السكان في جميع أرجاء العالم

القمة  والأزمة المالية في تقليل شأن هذه الجهود وأعاق طريق تقدم غالبية البلدان النامية لتحقيق أهداف مؤتمر
  . العالمي للأغذية والأهداف الٕانمائية للألفية

في الوقت الراهن، أخذ موضوع انعدام الأمن الغذائي في الصعود من حيث عدد الذين يعانون من نقص الأغذية و
وحسب التقديرات الأخيرة لمنظمة . ونسبتهم في إجمالي السكان، وذلك في البلدان النامية على وجه الخصوص

بليون نسمة يعانون من نقص الغذاء في أرجاء  ١,٠٢هناك ) FAO, 2009a(زراعة التابعة للأمم المتحدة الأغذية ول
يقطن غالبية الذين يعانون من نقص الأغذية في المناطق النامية . م٢٠٠٨مليون نسمة في  ١٩٥العالم مقارنة بـعدد 
 ٥٣(، أمريكا اللاتينية والكاريبي )مليون نسمة ٢٦٥(، إفريقيا جنوب الصحراء )مليون نسمة ٦٤٢(بآسيا والباسيفيكي 

أنَّ معظم البلدان الأقل نموا تقع في  ىوبمعط). مليون نسمة ٤٢(والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ) مليون نسمة
- ٢٠٠٤ففي . إفريقيا وآسيا، فمن الواضح أنَّ عدد الذين يعانون من نقص الأغذية سيزداد عددهم في هذه البلدان

وفي ذات . من الذين يعانون من نقص الغذاء في البلدان النامية في البلدان الأقل نموا ٪٢٨يقطن  م كان٢٠٠٦
من الذين يعانون من نقص الغذاء في البلدان الأقل نموا في البلدان الأقل نموا الأعضاء في  ٪٣٧الوقت، كان هناك 

الغذاء يعيشون في بلدان منظمة المؤتمر  من إجمالي الذين يعانون من نقص ٪٤٨منظمة المؤتمر الٕاسلامي وكان 
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ومن المتوقع أْن تتسبب الأزمة المالية والٕاقتصادية الراهنة المصحوبة بالأزمة الغذائية الراهنة في تفاقم . الٕاسلامي
  .وعوائد الصادرات تالأمن الغذائي في هذه البلدان بتأثيرها سلبا على تدفق التحويلات، المساعدا انعدام
  ت إنتاج واستهلاك الأغذيةاتجاها. ٢-٤

بمرور الوقت، ساعدت التحسينات الطارئة على إدارة التربة، ونظم الري، وإنتاج المخصبات ومكافحة الآفات على 
وأدت هذه الٕانجازات إلى فتح الطريق أمام زيادة الٕانتاجية . خلق ثورة في القطاع الزراعي في جميع أنحاء العالم

وعليه، يتوفر الكثير من الغذاء  .واحي العالم زيادة مطردة في إنتاجها الزراعيالزراعية وشهدت العديد من ن
، يلاحظ )١-٤(وكما هو مبين في الشكل . للٕاستهلاك مع مقارنة الوضع الراهن بعدد قليل من العقود الماضية

الوقت الذي ظل فيه م، في ٢٠٠٧-٢٠٠٠في الفترة   ٪٢٠إرتفاع مؤشر إنتاج الأغذية لدى البلدان الأقل نموا بنسبة 
عما سجلته جميع ) ٪١٩(هذا المؤشر أدنى بقليل لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

وعلاوة على ذلك، سجل كل من هذين المؤشرين زيادة أعلى مما حققته مجموعة البلدان . البلدان الأقل نموا
وهذا يعني انه على الرغم من أنَّ الٕانتاج  ).٪١٤(لبلدان النامية وا) ٪١٧(الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

َّ أنَّ الٕانتاج لدى البلدان الأقل نموا، وضمنها البلدان الأقل نموا  الغذائي إرتفع عالميا خلال الفترة قيد الدراسة، إلا
تي تشمل بلدان منظمة زيادة بمعدل أعلى عن متوسط البلدان النامية الالأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، 

  .المؤتمر الٕاسلامي
)١٠٠=٢٠٠١-١٩٩٠(مؤشر إنتاج الغذاء  ١-٤الشكل
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البلدان األقل نموا بالمنظمة جميع البلدان األقل نموا بلدان المنظمة البلدان النامية

 بالملحق ٢٩- الجدول أ :المصدر

شهد إنتاج الغذاء مقابل الفرد خلال هذه الفترة إتجاهات متداخلة في العالم، وشهدت البلدان الأقل نموا تحسنا 
فقط  ٪١، ارتفع مؤشر الٕانتاج الغذائي مقابل الفرد بنسبة )٢-٤(شكل وكما هو مبين بال. معتدلا في هذا الصدد

وأما مجموعة . م٢٠٠٧-٢٠٠٠لدى البلدان النامية خلال الفترة  ٪٣لدى جميع البلدان الأقل نموا، مقارنة بنسبة 
عام، مسجلة تذبذبا ئي الالبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي قد أدت أداًء جيدا في الٕانتاج الغذا

فقد ظل مستوى إنتاجها مقابل الفرد ٔادنى بكثير عن المستويات التي  .مفرطا من حيث الٕانتاج الغذائي للفرد
وهذا يشير بوضوح إلى أنَّ النمو السكاني لدى . ٪٣سجلتها المجموعات الأخرى، حيث سجلت انخفاضا بلغ 

  .يهذه البلدان الأعضاء فاق معدل نمو الٕانتاج الغذائ
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)١٠٠=٢٠٠١-١٩٩٠(مؤشر إنتاج الغذاء مقابل الفرد  ٢-٤الشكل
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البلدان األقل نموا بالمنظمة جميع البلدان األقل نموا بلدان المنظمة البلدان النامية

 بالملحق ٣٠- الجدول أ :المصدر

ومن الناحية الأخرى، أدت الزيادة في عدد السكان وارتفاع مستوى الدخل في السنين الماضية إلى إرتفاع معدل 
، فقد ارتفع معدل الٕاستهلاك الغذائي )٣-٤(وكما هو مبين في الشكل . الٕاستهلاك الغذائي لدى الفرد في المناطق

سعر حراري في  ٣٣٨٠م إلى ١٩٩٢-١٩٩٠سعر حراري في اليوم في الفترة  ٣٢٢٠لدى الفرد في لبلدان النامية من 
وفي نفس الوقت، شهدت جميع البلدان الأقل نموا زيادة . ٪٥م، مساويا لزيادة بنسبة ٢٠٠٦-٢٠٠٤اليوم في الفترة 

إلى م ١٩٩٢-١٩٩٠سعر حراري في اليوم خلال الفترة  ٢١٠٨الٕاستهلاك الغذائي للفرد من  زاد معدل ٪٤بنسبة 
وكما شهدت البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة .م٢٠٠٦-٢٠٠٤سعر حراري في اليوم خلال الفترة  ٢١٩٠

سعر حراري خلال  ٢٢١٨المؤتمر الٕاسلامي إتجاها بالزيادة أيضا في معدل الٕاستهلاك الغذائي اليومي للفرد من 
فعلى الرغم من . ٪٦م، مقابل زيادة بلغت ٢٠٠٦-٢٠٠٤عر حراري خلال الفترة س ٢٢٩٣م إلى ١٩٩٢-١٩٩٠الفترة 

َّ أنَّ إستهلاك الغذاء  أنَّ البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي سجلت معدل عالي بالزيادة، إلا
  .تويات بلدان المنظمة والبلدان الناميةللفرد بالقيمة المطلقة ظل أدنى من مس

  تجارة الأغذية. ٣-٤
بلغت تجارة الأغذية لدى البلدان 

بليون دولار في  ٢٧,٥الأقل نموا 
بليون  ٨,٤م، مقارنة بمبلغ ٢٠٠٨

. م٢٠٠٠دولار الذي سجلته في 
ويقدر نصيب البلدان الأقل نموا 
الأعضاء في منظمة المؤتمر 
 .الٕاسلامي بحوالي ثلثي تلك القيم

، )٤-٤(وكما هو مبين في الشكل 
زاد إجمالي صادرات الأغذية لدى 

 ٣,٦جميع البلدان الأقل نموا من 
بليون  ٩,٣م إلى ٢٠٠٠بليون في 

وكما شهدت البلدان . م٢٠٠٨في 

)يوم/سعر حراري(إستهلاك الغذاء مقابل الفرد  ٣-٤الشكل
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الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي موجة في صادراتها من الأغذية خلال الفترة قيد النظر وزادت 
وفي المتوسط، شكلت  .م٢٠٠٨بليون دولار في  ٤,١م إلى ٢٠٠٠بليون دولار في  ٢,١ا من الأغذية من صادراته

من إجمالي صادرات الأغذية لدى جميع البلدان  ٪٥٣البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
أنَّ هذه الحصص بدأت مؤخرا في  ولكن لوحظ .من إجمالي صادرات الأغذية لدى بلدان المنظمة ٪٦الأقل نموا و

من صادرات البلدان الأقل نموا في حين  ٪٤٤م، كانت حصتها قد انخفضت إلى ٢٠٠٨الٕانخفاض؛ وبٕاعتبار عام 
وهذا يعني أنَّ صادرات الأغذية لدى البلدان الأقل نموا  .من صادرات بلدان المنظمة على التوالي ٪٤أنها بلغت 

  .سلامي كانت تنمو بمعدلات منخفضة، مقارنة بالمجموعات الأخرىالأعضاء في منظمة المؤتمر الإ 
صادرات الأغذية  ٤-٤الشكل
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البلدان األقل نموا بالمنظمة جميع البلدان األقل نموا
البلدان األقل نموا بالمنظمة آنسبة من جميع البلدان األقل نموا البلدان األقل نموا بالمنظمة آنسبة من بلدان المنظمة

 بالملحق ٣٢- الجدول أ :المصدر

ومن ناحية أخرى، تتركز صادرات الأغذية لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي لدى عدد 
بلدان فقط بأكثر من ثلثي إجمالي صادرات الأغذية لدى هذه م ساهمت أربع ٢٠٠٨ففي عام . محدود منها

  ).٪١٠(واليمن ) ٪١١(، السنغال )٪٢٣(، أوغندا )٪٢٦(بنغلاديش : المجموعة، وهي
واردات الأغذية  ٥-٤الشكل
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البلدان األقل نموا بالمنظمة جميع البلدان األقل نموا

البلدان األقل نموا بالمنظمة آنسبة من جميع البلدان األقل نموا البلدان األقل نموا بالمنظمة آنسبة من بلدان المنظمة

 بالملحق ٣٣- الجدول أ :المصدر
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فقد زادت . ترة قيد النظروعلى صعيد آخر، عكست واردات الأغذية هي الأخرى إتجاها بالٕارتفاع خلال الف
م ٢٠٠٨بليون دولار في  ١٨,٢م إلى ٢٠٠٠بليون دولار في  ٤,٨واردات الأغذية لدى جميع البلدان الأقل نموا من 

وفي ذات الوقت ارتفعت واردات الأغذية لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر  ).٥-٤الشكل (
وخلال هذه الفترة بلغت حصة . م٢٠٠٨بليون دولار في  ١٣,٦م إلى ٢٠٠٠بليون دولار في  ٣,٢الٕاسلامي من 

من إجمالي واردات الأغذية لدى جميع  ٪٧٢البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في المتوسط 
ال في وكما هو الح .من إجمالي واردات الأغذية لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ٪١٠البلدان الأقل نموا و

صادرات الأغذية، تتركز واردات الأغذية لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عدد 
من  ٪٧٦م حازت أربع بلدان، ثلاثة منها من بين البلدان الأولى في التصدير، نسبة بلغت ٢٠٠٨محدود منها؛ ففي 

 ٔ وكانت بنغلاديش قد . عضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلاميإجمالي واردات الأغذية لدى البلدان الأقل نموا الا
  .٪٩والسودان بنسبة  ٪١٢، السنغال بنسبة ٪١٨، تلتها اليمن بنسبة ٪٣٧حازت على أعلى حصة بنسبة 

ميزان تجارة الأغذية  ٦-٤الشكل
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البلدان األقل نموا بالمنظمة

بالملحق ٣٣- وأ  ٣٢- الجدولان أ :المصدر

م، أنَّ البلدان الأقل نموا، وضمنها ٢٠٠٨-٢٠٠٠لال الفترة ويلاحظ عند تناول إتجاهات الصادرات والواردات خ
وكما هو . البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، ظلت كبلدان مستوردة بشكل أساسي للأغذية

م ٢٠٠٨بليون دولار في  ٨,٩زاد عجز تجارة الأغذية لدى جميع البلدان الأقل نموا إلى ) ٦-٤(مبين في الشكل 
وفي نفس الوقت سجلت البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر . م٢٠٠٠بليون دولار في  ١,٢ قارنة بمبلغم

م مقارنة بمبلغ ٢٠٠٨بليون دولار في  ٩,٦الٕاسلامي إتجاها بالٕارتفاع في عجز تجارة الأغذية لديها، والتي بلغت 
لأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أدنى مما سجلته ظل عجز البلدان الأقل نموا ا.م٢٠٠٠بليون دولار في  ١,١

  .م٢٠٠٨-٢٠٠٦جميع البلدان الأقل نموا نتيجة للٕارتفاع الحاد في أسعار الأغذية خلال الأزمات الغذائية الفترة 
وبهذا الوضع في الٕاعتبار، لوحظ أيضا أنَّ جميع البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، عدا 

مالديف، قد تم إدراجها بين البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي من قبل منظمة الأغذية والزراعة ال
وتتصف هذه البلدان بمستويات الدخل المنخفض، الصراعات، الحروب، عدم الٕاستقرار السياسي وتفشي  .العالمية

لبية احتياجها المحلي إلى جانب الصعوبة التي فهي عموما غير قادرة على إنتاج الغذاء الكافي لت. نقصان التغذية
بلد من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء  ١٢فالوضع في  .تواجهها لٕادارة فواتير وارداتها الغذائية نتيجة للقيود المالية

اعدة البلدان التي تمر بأزمة وتحتاج إلى المس"في منظمة المؤتمر الٕاسلامي وضع متأزم لدرجة انه تم إدراجها بين 
  ).١-٤الجدول " (الخارجية
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 * البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي التي تمر بأزمة وفي حاجة للمساعدات الخارجية ١- ٤الجدول 

 الٕامداد الكلي للغذاء/نقص إستثنائي في الٕانتاج. ١

صراع، أزمة إقتصادية، ظروف مناخية مناوئة وأمطار غير كافية الصومال
 تفشي حالة نقصان الحصول  .٢

سنوات عديدة من الجفافموريتانيا
دمار بسبب الحرب، فترة إنتعاش مع بعد الحرب سيراليون

 حالات حادة لحالة انعدام الأمن الغذائي في مناطق معينة. ٣

صراع مع انعدام الأمن أفغانستان
 وعواصفأعاصير  بنغلاديش
ن داخل البلادبعض المواطنينزوحصراع،اليمن
لاجئين، صراع، أمطار قليلةتشاد
لاجئين، صراع مصحوب بالدمارغينيا

انعدام للأمن في مناطق محددة  غينيا بيساو
 فشل المحصول في مناطق محددة، تأخر موسم الأمطار، حروب أهليةالسودان
فشل المحصول في مناطق محددة، انعدام الأمنأوغندا

 سم الحصاد الحاليتوقعات بفشل مو. ٤

 أمطار قليلة النيجر

 ٢٠٠٩الفاو، آفاق المحاصيل وحالة الأغذية، نوفمبر:المصدر

*  ٔ . من الغذائيمن المتوقع أْن تفتقر البلدان التي تمر بأزمة وفي حاجة للمساعدات الخارجية إلى المصادر اللازمة لتتمكن من مواجهة مشكلة انعدام الا
لكن، ولغرض التخطيط الخاص بالاستجابة لمثل هذه الأزمات يصبح من المهم التأكد مما إذا . قريبا نتيجة لعوامل متزامنةنحدث الأزمات الغذائية ت

وعليه، تم إعداد قائمة البلدان التي . الأزمات الغذائية مرتبطة بندرة مسبقة في الغذاء، عدم الحصول على الغذاء، أم بسبب مشاكل محلية عويصة
  :اعدات الخارجية بتقسيمها، بطريقة لا تتعارض مع الغرض، إلى أربع فئاتتحتاج إلى المس

الٕامداد الغذائي نتيجة لفشل موسم الحصاد، أو كوارث طبيعية، انقطاع الواردات، خسائر /بلدان تواجه نقص استثنائي في مجمل الٕانتاج .١
 .فادحة بعد الحصاد، أو بعض ضائقات الٕامداد

الوصول إلى الغذاء حيث لا يستطيع غالبية السكان الوصول إلى الغذاء من الأسواق المحلية نتيجة لمستوى بلدان تشهد انتشار حالة عدم  .٢
 . الدخل المنخفض للغاية، أسعار الغذاء الباهظة الأثمان، أو عدم التمكن من توزيع الغذاء بداخل البلد

ز النازحين بداخل البلد، أو مناطق شهدت فشل المحاصيل مع فقرها ، تركنبلدان تتصف بانعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة لتدفق اللاجئي .٣
 .المدقع

وذلك يعود إلى توقعات بقلة إنتاج المحاصيل في الموسم الحالي نتيجة تقلص الأرض : بلدان تواجه توقعات بفشل موسم الحصاد .٤
التي تشير إلى الحاجة للمراقبة اللصيقة للمحاصيل  أو أحوال الطقس المناوئة، الآفات الزراعية، الأمراض والكوارث الأخرى/المزروعة و

 وتشمل هذه المجموعة تشاد، الصومال والسودان أيضا إلى جانب النيجر.المتبقية من الموسم الزراعي

  المعونة الغذائية. ٤-٤
وخاصة  تلعب المعونة الغذائية للبلدان التي تم تصنيفها بوصفها البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي،

دورا مهما لمساعدة هذه البلدان لتأمين توفير " بلدان تمر بأزمة وتحتاج إلى المساعدة الخارجية"البلدان التي تعتبر 
في البدء، كان القدر الأكبر من هذه  .الأمن الغذائي المتنامية انعدامالغذاء للأسر الفقيرة فيها والتغلب على مشكلة 

لماضي عبارة عن مساعدات مبرمجة وكانت حصة أغذية الٕاغاثة أو الحالات المساعدات خلال تسعينات القرن ا
لكن ،وبمرور الوقت، ونتيجة لزيادة الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية وترحيل السكان، . الطارئة قليلة للغاية

تزال بعض ورغم ذلك، لا . تحول تركيز هذه المعونات من معونات مبرمجة إلى معونات غذائية عند الطواريء
البلدان المصنفة من بين البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي والتي يتفشى فيها انعدام الأمن الغذائي 

 .العالمية ئيةمساعدات الغذاالتتحصل بصفة دائمة على 
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إجمالي شحن غلال المعونات  ٧-٤الشكل
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البلدان األقل نموا بالمنظمة جميع البلدان األقل نموا

البلدان األقل نموا بالمنظمة آنسبة من جميع البلدان األقل نموا البلدان األقل نموا بالمنظمة آنسبة من بلدان المنظمة

 بالملحق ٣٤- الجدول أ :المصدر

غذائية لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية خلال العقدين الماضيين أنَّ حجم المعونة وتكشف إحصاءات المعونات ال
وكما  .الغذائية قد انخفض من حيث القيمة المطلقة وكحصة من واردات الأغذية الأساسية لدى البلدان الأقل نموا

ليون طن متري في م ٤,٦، انخفضت عملية شحن غلال المعونات للبلدان الأقل نموا من )٧-٤(هو بالشكل 
وشبها لذلك، . ٪٣٤م، بما يعادل إنخفاض بنسبة ٢٠٠٦-٢٠٠٤مليون طن متري في  ٣,١إلى  ١٩٩٢-١٩٩٠

مليون طن متري  ٢,٩انخفضت المعونات الغذائية إلى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من 
ومع ذلك، بلغت  .٪٤٧يعادل انخفاضا بنسبة م، أي ما ٢٠٠٦-٢٠٠٠طن متري في  ١,٥إلى  ١٩٩٢- ١٩٩٠في 

الحصة التي حصلت عليها البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي نصف إجمالي معونة الغلال 
من إجمالي معونة الغلال إلى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في الفترة  ٪٧٠إلى جميع البلدان الأقل نموا وأكثر من 

  .م٢٠٠٦-٢٠٠٤
في  ٪٨,١وكما انخفضت، خلال هذه الفترة، حصة معونات الأغذية في إجمالي إستهلاك البلدان الأقل نموا من 

وشهدت البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة  ).٨-٤الشكل (م ٢٠٠٦- ٢٠٠٤في الفترة  ٪٤م إلى ١٩٩٢-١٩٩٠
 ٪٣,١إلى  ٪٦إجمالي إستهلاكها من  المؤتمر الٕاسلامي نفس الٕاتجاه حيث انخفضت حصة المعونات الغذائية في

وعلاوة على ذلك، ظلت حصة البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أدنى . خلال نفس الفترة
ولكن بدأت هذه الحصة في التصاعد في الألفينات بعد أْن . بكثير عن حصة جميع البلدان الأقل نموا خلال الفترة

 .التسعينات شهدت إنخفاضا خلال فترة
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حصة معونات الأغذية في إجمالي الٕاستهلاك  ٨-٤الشكل
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 بالملحق ٣٥- الجدول أ :المصدر

  )نقص التغذية ة منعاالم(الحرمان من الغذاء . ٥-٤
إنعدام الأمن الغذائي مستمر في الٕارتفاع في العالم وهناك ملايين البشر الذين يعانون من نقص التغذية في البلدان 

، )FAO, 2009a( فحسب التقرير الأخير لمنظمة الفاو حول حالة إنعدام الأمن الغذائي. نامية على وجه الخصوصال
مليون في  ٩١٥بليون شخص في العالم يعانون من نقص الغذاء، مقارنة بعددهم الذي بلغ  ١,٠٢هناك حوالي 

، إفريقيا جنوب )مليون نسمة ٦٤٢(يكي يتواجد معظم هؤلاء في مناطق نامية مثل منطقة آسيا والباسيف. م٢٠٠٨
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ) مليون نسمة ٥٣(، أمريكا اللاتينية والكاريبي )مليون نسمة ٢٦٥(الصحراء 

  ).مليون نسمة ٤٢(
عدد ناقصي التغذية في البلدان الأقل نموا  ٩-٤الشكل
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 بالملحق ٣٦- الجدول أ :المصدر

فكان هناك . تمر الٕاسلامي هي الأخرى لا تشكل استثناء طالما هي جزء مهم من العالم الناميوبلدان منظمة المؤ
م في بلدان المنظمة، مقارنة بعددهم البالغ ٢٠٠٦-٢٠٠٤نسمة يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي في الفترة  ١٨٧
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ء الناس في البلدان الأقل وعلاوة على ذلك، كان حوالي نصف هؤلا. م١٩٩٢-١٩٩٠مليون نسمة في فترة  ١٧٣
وصل عدد الذين ) ٩-٤(وكما هو مبين في الشكل . نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال هذه الفترة

مليون نسمة في البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال الفترة  ٨٩يعانون من نقص التغذية 
لكن، على الرغم من زيادة . م١٩٩٢-١٩٩٠مليون في الفترة  ٨٥ي كان عند ، مقارنة بعددهم الذم٢٠٠٦-٢٠٠٤

في  ٪٤٢إلا أنَّ نسبتهم من إجمالي عدد الذين يواجهون نقص التغذية في البلدان الأقل نموا انخفض من عددهم، 
  .م٢٠٠٦-٢٠٠٤في الفترة  ٪٣٩م إلى ١٩٩٢-١٩٩٠
تفشي نقص التغذية  ١٠-٤الشكل
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 بالملحق ٣٧- الجدول أ :المصدر

إتجاها  –نسبة الذين يعانون من نقص التغذية من إجمالي السكان –وخلال نفس الفترة، شهد تفشي نقص التغذية 
-٤(وكما هو مبين في الشكل . م٢٠٠٦-٢٠٠٤خلال الفترة  ٪٢٩إلى  ١٩٩٢-١٩٩٠في الفترة  ٪٣٣بالهبوط من 

الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أدني من  ، ظل معدل تفشي نقص التغذية لدى البلدان الأقل نموا)١٠
- ٢٠٠٤ ةخلال الفتر ٪٢٦م إلى ١٩٩٢-١٩٩٠خلال الفترة  ٪٣١معدلات جميع البلدان الأقل نموا وانخفض من 

ولكن، فعلى الرغم من هذا الٕاتجاه بالٕانخفاض، إلا أنَّ تفشي نقص التغذية في كل من مجموعة جميع  .م٢٠٠٦
عدلات التي ملدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ظلت عالية للغاية عن الالبلدان الأقل نموا والب
  .م٢٠٠٦-٢٠٠٤خلال الفترة ) ٪١٨(وبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ) ٪١٦(سجلتها البلدان النامية 

الٕاسلامي سجلت  وعلى المستوى الفردي للبلدان، يلاحظ معظم البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر
- م ١٩٩٢-١٩٩٠بعضا من التقدم بٕانخفاض نسبة من يواجهون نقص التغذية في إجمالي السكان خلال الفترة 

شهدت جيبوتي أعلى نسبة بٕانخفاض عدد من يواجهون نقص التغذية، تلتها  ).١١-٤الشكل (م ٢٠٠٦-٢٠٠٤
ولكن  .نقطة مئوية على التوالي ٢١، و٢٢، ٢٩موزمبيق ومن ثم تشاد، حيث نقصت حالة تفشي نقص التغذية بـ 

ومن الناحية الأخرى، ارتفع معدل تفشي . من سكانها يواجهون نقص التغذية ٪٣٠رغم هذا التحسن، لا يزال 
. نقص التغذية في خمسة من البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال الفترة قيد النظر

وتبعا لذلك، فالبرغم من . نقطة مئوية لكل منهما ١١يا بيساو أعلى معدل بالزيادة، فسجلت كل من جزر القمر وغين
أنَّ معظم البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي نجحت في إحتواء مشكلة نقص التغذية، فلا 

تراوح معدل تفشي نقص  م،٢٠٠٦-٢٠٠٤وبٕاعتبار الفترة . يزال معدل هذه المشكلة عاليا في بعض من هذه البلدان
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بلدان  ١٠، وفي ٪٥٠إلى  ٪٣٠التغذية في ثمانية من البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من 
  .٪١٠إلى  ٪٥، وفي ثلاثة بلدان أخرى من هذه المجموعة من ٪٣٠إلى  ٪١٠أخرى من 

  الأغذية أسعار تقلبات آثار. ٦-٤
خلال السنوات الأخيرة، إرتفع الطلب على المحاصيل لتغطية الغذاء واستخدامها خارج إطار الأطعمة مثل الأعلاف 

ولهذا . والوقود البيولوجي بشكل ملحوظ
السبب، اختل توازن الطلب والعرض على 

ذلك، قادت  وعلاوة على. الغذاء
المضاربة في السلع الغذائية إلى تقلب 

وتجيء أزمة الغذاء . عالي في هذه الأسعار
م كخير ٢٠٠٦/٢٠٠٨الأخيرة في الفترة 

مثال على تداخل قوى السوق إلى جانب 
المضاربة في أسعار السلع الغذائية التي 
تسببت في ارتفاع الأسعار وتقلبها 

 وخلال مرحلة الأزمة، شهدت .المفرط
أسعار جميع السلع الغذائية مثل القمح، 
الأرز، الذرة الشامية ومنتجات الألبان 

ووصلت إلى قممها  زيادات أُسية 
فعلى . م٢٠٠٨التاريخية في منتصف عام 

الرغم من أنَّ الأسعار انخفضت من 
مستوياتها التاريخية العالية عند نهاية 

م في العديد من أنحاء العالم، ٢٠٠٨
الأقل نموا، إلا أنَّ الغذاء  وخاصة البلدان

لا يزال غاليا للغاية عما كان عليه من سعر 
 الاونكتادفحسب تقرير  .في مطلع الأزمة

م، ٢٠٠٩حول البلدان الأقل نموا في 
م أعلى، في ٢٠٠٨ظلت أسعار الأغذية ثابتة في البلدان الأقل نموا، فكانت أسعار الغذاء الحقيقية في ديسمبر 

  .م٢٠٠٦عما كانت عليه في  ٪٢٤المتوسط، بنسبة 
لذا، فقد تسبب إرتفاع أسعار الغذاء . معظم البلدان الأقل نموا هي بلدان ذات دخل منخفض ومستوردة للأغذية

إقتصادية سلبية على هذه البلدان التي من بينها  –والتقلب الذي صاحبها خلال الأزمة في إحداث آثار إجتماعية 
ومن بين البلدان الأقل  .ي منظمة المؤتمر الٕاسلامي، على المستويين الخاص والعامالبلدان الأقل نموا الأعضاء ف

نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تعرضت البلدان ذات العجز في الٕانتاج الغذائي والمعتمدة إعتمادا كبيرا 
عموما، وعلى نطاق  .ر من غيرهاعلى الواردات لتلبية احتياجها المحلي من الأغذية إلى هذه الآثار السلبية بأكث

البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، زاد تضخم أسعار الغذاء وضع انعدام الأمن الغذائي سوءا 
خط التضخم الرئيسي وأحدث آثار سلبية جادة على  وأشعلورفع قيمة فواتير واردات الغذاء والعجز التجاري، 

  .الصحة والتعليم
م، أي قبل ٢٠٠٥-٢٠٠٣، كان هناك في )FAO, 2008a(ير منظمة الفاو حول حالة انعدام الأمن الغذائي وحسب تقر

مليون في  ٨٣٢مليون يواجهون مشكلة نقص التغذية في العالم، يتواجد منهم  ٨٤٨ظهور أزمة الغذاء، حوالي 

تفشي نقص التغذية في البلدان الأقل نموا بالمنظمة  ١١-٤الشكل
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ليصل  ين يعانون من هذا النقصمليون آخرين مع الذ ٧٥وأدى إرتفاع أسعار الغذاء إلى زج . البلدان النامية
ولكن كانت كل هذه الزيادة في معظمها لدى البلدان النامية ليزيد عدد  .مليون نسمة ٩٢٣مجموعهم العالمي إلى 

ومن بين  .م٢٠٠٧مليون في  ٩٠٧م إلى ٢٠٠٥-٢٠٠٣في  مليون ٨٣٢ منالذين يعانون من نقص التغذية بها 
مليون  ٧٥٠الباسيفيكي وإفريقيا جنوب الصحراء، المنطقتان اللتان تأويان المناطق النامية، شهدت منطقتي آسيا و 

م، وعليه ٢٠٠٧م، معدل التضخم الأعلى في أسعار الغذاء في ٢٠٠٥- ٢٠٠٣العالم في الفترة ) ٪٨٩(من جوعى 
  .مليون على التوالي ٢٤مليون و ٤١ارتفع عدد الذين يواجهون نقص الغذاء ليصل إلى 

بليون نسمة في العالم يواجهون مشكلة نقص التغذية، مقارنة بـ  ١,٠٢إليه أعلاه، هناك حوالي وكما جاءت الٕاشارة 
آسيا والباسيفيكي، إفريقيا جنوب  -م، ومعظم هؤلاء يعيشون في الأقاليم النامية٢٠٠٧مليون نسمة في  ٩٢٣

والوضع في وفي هذا الصدد،  ).FAO, 2009a(الصحراء، أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نقع معظم البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي الٕاعتبار أنَّ 

  .قد ارتفع في هذه البلدانوجنوب آسيا، فٕانه من الأرجح أنَّ عدد الذين يواجهون نقصا في التغذية 
ا مهما في ارتفاع معدل التضخم في العالم مع إعتبار أنَّ حصة أسعار الغذاء قد لعب التضخم في أسعار الغذاء دور
ففي الوقت الذي بلغت فيه  .م٢٠٠٦في  ٪٢٧م، مقارنة بنسبة ٢٠٠٧في  ٪٤٤ارتفعت في التضخم العالمي إلى 

نسبة ما م، تراوحت هذه ال٢٠٠٧لدى الٕاقتصادات المتقدمة في  ٪١٩,٥مساهمة المنتجات الغذائية في التضخم 
وفي ). IMF, 2008(لدى الٕاقتصادات الصاعدة والنامية التي من بينها إقتصادات بلدان المنظمة  ٪٦٧إلى  ٤٠بين 

هذا الصدد، ساهم تضخم الغذاء في معظم الزيادة التي طرأت على مؤشر سعر المستهلك لدى البلدان الأقل نموا 
لمنظمة التعاون  ٢٠١٧-٢٠٠٨وحسب تقرير أفاق الزراعة . ذيةالأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال أزمة الأغ

 ٧,٦م السبب وراء ٢٠٠٨وحتى فبراير  ٢٠٠٧الٕاقتصادي والتنمية ومنظمة الفاو، كان تضخم الغذاء في الفترة فبراير 
نقطة من إجمالي مؤشر سعر المستهلك  ٩,٢في باكستان،  ٪١٠,٦نقطة من إجمالي مؤشر سعر المستهلك البالغ 

وعليه، ارتفع  .لدى السنغال ٪٥,٨نقطة من إجمالي سعر المستهلك البالغ  ٤,٤لدى بنغلاديش، و ٪١٠,٣الغ الب
معدل التضخم الذي تسبب فيه ارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الغذاء لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في متوسط 

م عند ٢٠٠٨في  ٪١١,٣لخانتين عند م ليبلغ مستوى ا٢٠٠٨-٢٠٠٧منظمة المؤتمر الٕاسلامي بشكل ملحوظ خلال 
فعلى الرغم من أنَّ متوسط معدل التضخم لدى البلدان الأقل نموا  .م٢٠٠٧التي كان عليها في  ٪٧,٧مقارنته بنسبة 

م بقي عند مستوى أدنى من التضخم لدى بلدان ٢٠٠٨-٢٠٠٤الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال الفترة 
ميع البلدان الأقل نموا، إلا أنه أعلى من متوسط معدل التضخم الذي سجلته مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي وج

  ).١١- ٢الشكل (البلدان النامية 
العديد من البلدان الأقل نموا بلدان غير قادرة على إنتاج القدر الكافي من الغذاء محليا لتلبية حاجتها المحلية، 

ففي هذا  .الدائر بين العرض والطلب على الغذاء التوازنلب على عدم وعليه تعتمد إعتمادا كبيرا على الواردات للتغ
وكشفت نتائج الدراسة التي أجرتها وحدة الأبحاث . الصدد، زاد اعتمادها على الوارد بصورة ملحوظة عبر السنين

اج القمح لدى البلدان أنَّ حصة الواردات إلى إنت) Rose & Shahla, 2008(الٕاقتصادية التابعة للمعونة الأمريكية للتنمية 
 ٪٤وبالنسبة للسكر، ارتفعت الحصة من  .م٢٠٠٥في  ٪١٣٠إلى أكثر من  ١٩٨٠في  ٪٩٣قفزت من الأقل نموا 
كما أنَّ نمطا مشابها تمت ملاحظته بالنسبة للزيوت النباتية، و. م٢٠٠٥في  ٪٦٥م إلى أكثر من ١٩٨٠فقط في 

  .٪٨٠إلى  ٪٦بحصة ارتفعت من حوالي 
في  ٪٢٦الغذاء، بلغت الفواتير العالمية لواردات الغذاء قمما تاريخية وشهدت زيادة سنوية بنسبة وخلال أزمة 

وقد تأثرت البلدان الأقل نموا والبلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي تأثرا كبيرا  ).FAO, 2008b(م ٢٠٠٨
كانت قد  ٪٣٠م، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨في  ٪٤٠-٣٧حيث ارتفعت حصتها في واردات الغذاء العالمية إلى حوالي 

ولا تشكل البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي استثناءا في هذا  .٢٠٠٦/٢٠٠٧سجلتها في 
وخلال نفس الفترة . م٢٠٠٨في  ٪٣٧,٧الخصوص، حيث شهدت فاتورة واردات الغذاء لديها زيادة سنوية بمسبة 
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م، أي ما يعادل ٢٠٠٨مليون دولار في  ٩,٥م إلى ٢٠٠٧مليون دولار في  ٧,١ها من زاد العجز في تجارة الأغذية لدي
م لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء ٢٠٠٨م و٢٠٠٧وكان عجز تجارة الأغذية في كل من  .٪٣٦زيادة سنوية بنسبة 

فواتير الواردات وضربت موجة  .في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أعلى مما سجلته مجموعة جميع البلدان الأقل نموا
من  ٪٧٦كل من بنغلاديش، اليمن، السنغال وأوغندا على وجه الخصوص، حيث شكلت هذه البلدان نسبة 

  .م٢٠٠٨منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي واردات الأغذية لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في 
ويبقى ) UNCTAD, 2009(دخلها على الأغذية  من ٪٨٠-٤٠ما يتراوح بين تنفق غالبية الأسر في البلدان الأقل نموا 

ولكن، تسبب  .لديها الزهيد من المصادر المالية للٕانفاق على الأشياء الضرورية الأخرى، مثل التعليم والصحة
فالأزمة الغذائية الأخيرة . تضخم الغذاء في تضخيم نفقاتها الغذائية وحرمها تماما من الخدمات التعليمية والصحية

على قطع نفقات التعليم لتتمكن من تلبية متطلباتها ر، في البلدان الأقل نموا على زجه الخصوص، أجبرت الأس
في بنغلاديش فٕاّن حوالي نصف الأسر التي ) October 2008(وحسب المسح الذي أجراه البنك الدولي . الغذائية

  .لغذاء المستمرة في الزيادةشملها المسح قامت بتخفيض نفقاتها التعليمية حتى تتمكن من مسايرة أسعار ا
وكنتيجة طبيعية للدخل المنخفض والحصة الكبيرة للغذاء . ولأسعار الغذاء العالية آثار عكسية أيضا على الصحة

يزيد تدني وتبعا لذلك،  .ض نوعية وكمية الغذاء المستهلكيٕاجمالي النفقات يترك الفقراء دون خيار، سوى تخفب
على وجه  فرص التعرض إلى الأمراض، والأطفالمن المتدهورة أصلا  مستوى التغذية المصحوب بالصحة

وحسب المسح المعد من قبل البنك الدولي والمشار إليه أعلاه، فقد تسببت الأزمة الغذائية في زيادة  .الخصوص
ات الدخل وأما البلدان ذ. مليون ٤٤عدد الأطفال الذين يعانون من أعطاب إدراكية وبدنية نتيجة لسوء التغذية لدى 

 المنخفض في آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء ذات مستويات سوء التغذية العالية التي سبقت الأزمة فقد تعرضت
  .ودون شك إلى الضرر الأكبر الذي صاحب هذه الأزمة الغذائية

إحداث طفرة ومن الجانب الآخر، فلأسعار الغذاء العالمية المرتفعة بعض الفوائد الكامنة ومن الممكن أن تساعد في 
ولكن تعتمد مقدرة المزارعين للٕاستفادة من الأسعار العالية في العادة على  .الٕانتاج الزراعي وزيادة دخل المزارعين

فلذلك السبب تنحصر الٕاستفادة من أسعار الغذاء العالية . توفر المصادر والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية
البلدان المتقدمة، الذين يملكون فرصة الوصل الأكثر إلى الأسواق والقادرين على كبار المزارعين، وخاصة مزارعي 

الأسعار تمكن عدد  لارتفاعفخلال الفترة الأخيرة  .على الٕاستجابة بالشكل الأفضل إلى إشارات السوق العالمية
الزراعية المتمثلة في قليل من المزارعين من تحقيق الفائدة، خاصة وأنّه خلال هذه الفترة كانت تكاليف المدخلات 

فحسب تقديرات منظمة الفاو، ارتفعت أسعار . المخصبات، البذور، الوقود وأعلاف الحيوانات عالية للغاية
وخلال فترات قمة أسعار الغذاء سجل مؤشر  .م٢٠٠٦على التوالي منذ عام  ٪٧٢و ٪٩٨بنسبة المخصبات والبذور 

فبمعطى . م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق٢٠٠٨الأول لعام الفاو لأسعار المدخلات قيمة مضاعفة في النصف 
أن للمزارعين في البلدان المتقدمة فرصا أفضل للحصول على القروض والوصول إلى السوق، ارتفع معدل إنتاج 

فيه هذه ، في الوقت الذي تحققت ٪١١الغلال في البلدان المتقدمة، إستجابة للأسعار العالية للسلع الغذائية، بنسبة 
وأما موقف الزارعين في البلدان الأقل نموا لم يكن ). FAO, 2008a(لدى البلدان النامية  ٪١الزيادة إلى أقل من 

م ٢٠٠٧مختلفا عما كان لدى مزارعي البلدان النامية، فكانت استجابتهم لأسعار الغذاء العالية فاترة للغاية في 
 ).UNCTAD, 2009(م ٢٠٠٨وكانت صفرا لا غير في عام 
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  الخاتمة والتوصيات. ٥
البلدان التسعة والأربعون الأقل نموا هي الأكثر حرمانا في العالم، والتي لا تزال تواجه مختلف التحديات الٕاجتماعية 

فالضعف الهيكلي لٕاقتصاداتها وقلة الكفاءات والمصادر المرتبطة بالنمو والتنمية، والمصحوبة . والٕاقتصادية الحاسمة
ر من الأحيان بالمعوقات الجيوفيزيائية، تعيق مجتمعة الجهود المتواصلة لتلك البلدان الرامية لتحسين في الكثي

  .مستويات معيشة لسكانها وتجعلها أكثر عرضة للهزات الخارجية في الٕاقتصاد العالمي والكوارث الطبيعية
. هي بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلاميإثنان وعشرون بلد من البلدان التسعة والأربعين الأقل نموا في العالم 

من هذه البلدان الأقل نموا الأعضاء في المنظمة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بينما تقع أربعة منها  ١٨وتقع 
بلدان من البلدان الأقل نموا هي عن بلدان غير ساحلية و بلدين جزيريين آخرين تواجه نتيجة  ٦. في قارة آسيا

وأما البلدان الأقل نموا . الجغرافي تحديات إضافية ، مثل تكاليف النقل والبعد عن الأسواق العالميةلموقعها 
الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة الواقعة منها في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، فهي بلدان ذات 

وكما أن . في والمستدام للحياة مواطنيهاتجهيزات ضعيفة لا تمكنها من تنمية إقتصاداتها وتأمين المستوى الكا
لٕاقتصاداتها مستوى عالي من الهشاشة أمام الهزات الخارجية في الٕاقتصاد العالمي وأمام الكوارث الطبيعية، علاوة 
على أنَّ ثلاثة منها تم تصنيفها كبلدان مصدرة للوقود؛ وسبعة منها بلدان مصدرة للسلع الأساسية غير النفطية، 

وإلى . وتمثل السلع الزراعية غالبية تلك السلع الأساسية. ها وتنميتها إنتاج وتصدير عدد قليل من السلعمتخذة لنمو
بلد من بين البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي كبلدان فقيرة  ١٨جانب ذلك، تم تصنيف 

  .ز البلدان الفقيرة المثقلة بالديونمنها تتحصل على مساعدات في إطار مبادرة تعزي ١٥مثقلة بالديون و
م حازت البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي على قدر كبير من أداء جميع البلدان ٢٠٠٨في 

 ٪٥٣من إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي،  ٪٥٠,٧من إجمالي السكان،  ٪٥١: الأقل نموا في العديد من الجوانب
من إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي  ٪٢٩,٨من إجمالي صادرات السلع، و ٪٣٣ع، من إجمالي واردات السل

لكن، وكما هو الحال لدى البلدان الأخرى الأقل نموا، أعاق نقص الكفاءات المرتبطة بالنمو والتنمية . المباشر
 .جهود هذه البلدان الرامية لتحسين مستويات معيشة غالبية سكانها

سط، سجلت البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي معدلات نمو في المتو ٪٦,٢وبنسبة 
فعلى الرغم من أنَّ هذه المعدلات كانت أدنى مما سجلته مجموعة . م٢٠٠٨-٢٠٠٤إقتصادي جيدة خلال الفترة 

اء في منظمة المؤتمر جميع البلدان الأقل نموا والبلدان النامية، إلا أنها كانت أعلى من متوسط نمو البلدان الأعض
م، ٢٠٠٨عكس النمو الٕاقتصادي لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عام .الٕاسلامي

مثله في ذلك مثل العديد من البلدان في العالم نتيجة للآثار المبكرة لتباطؤ النشاط الٕاقتصادي العالمي  الذي 
  .م٢٠٠٨في النصف الثاني من  تسببت فيه الأزمة المالية العالمية

ومن الناحية الأخرى، وبوضع معدل النمو العالي لسكان البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، 
الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي بلم ينعكس النمو الٕاقتصادي العالي الذي تحقق خلال الفترة قيد النظر في تحسن 

أنَّ هذه البلدان محور الٕاهتمام أدت أداء أفضل بعض الشيء من بلدان المنظمة ككل من وعلى الرغم من . للفرد
َّ أنها كانت أقل أداء من بلدان المنظمة من حيث نمو الناتج المحلي  حيث نمو الناتج المحلي الٕاجمالي، إلا

سلامي لم تكن قادرة على لتحقيق وهذا يعني أنَّ البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ . الٕاجمالي للفرد
النمو بأعلى من متوسط النمو السكاني لديها لكي تحقق التحسن المرغوب في مستوى المعيشة الذي حققته 

وعلى الرغم من أنَّ متوسط الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في . البلدان النامية
ي تزايد مستمر، إلا أنَّ تلك الزيادات ظلت أدنى مما سجلته مجموعة جميع البلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كان ف

وذلك يعود للنمو الٕاقتصادي الأقل ومعدلات النمو السكاني العالية مما هو لدى مجموعات البلدان . الأقل نموا
فرد لدى البلدان الأقل نموا ونتيجة لذلك، انخفض متوسط الناتج المحلي الٕاجمالي لل. الأقل نموا والبلدان النامية
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م عما سجلته جميع البلدان الأقل نموا لأول مرة، واتسعت الفجوة ٢٠٠٨الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في 
  .م٢٠٠٨-٢٠٠٤بينها والبلدان النامية بأكثر من الضعفين في فترة السنوات الخمس الماضية 

أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي يؤدي لا محالة إلى نقص المستوى المتدني للدخل في البلدان الأقل نموا ال
وبالنظر إلى الزيادة المحدودة في . المدخرات المحلية، الشيء الذي يقود بدوره إلى مستويات متدنية من الٕاستثمار

يد النظر الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد، لم تكن نسبة المدخرات إلى الناتج المحلي الٕاجمالي كافية خلال الفترة ق
. نقطة مئوية ١٥للٕاقتراب حتى من معدلات الٕادخار التي سجلتها البلدان النامية، فظلت الفجوة بينهما عند 

فكانت نسبة إجمالي تكوين رأس المال إلى الناتج المحلي . وبالنسبة للٕاستثمار، كان الوضع داعيا قليلا إلى التفاؤل
منظمة المؤتمر الٕاسلامي بمتوسط أعلى من معدلات مجموعة جميع  الٕاجمالي لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في

. م٢٠٠٨نقاط مئوية في  ٦البلدان الأقل نموا وبلدان المنظمة، ولكن اتسعت الفجوة بينها والبلدان النامية إلى 
ة المؤتمر ونتيجة لذلك، وبمعطى الفرق بين المدخرات والٕاستثمار، يتضح أنَّ البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظم

يتعين تمويلها عبر القنوات ) م٢٠٠٨من الناتج المحلي الٕاجمالي في  ٪٧(الٕاسلامي تعاني من فجوة في المصادر 
  .الخارجية

ومع إعتبار تلك المصادر التمويلية المحدودة، أصبح الأمر أكثر صعوبة أمام معظم البلدان الأقل نموا الأعضاء في 
شاريعها الٕاستثمارية الجديدة، حيث أصبحت عملية تأمين البنيات التحتية المادية منظمة المؤتمر الٕاسلامي لتمويل م

وأما التعليم، الصحة والخدمات العامة الأخرى، التي . والبشرية الضرورية مشكلة دائمة مع تزايد النمو السكاني
فمع هذا . المحلية الجادة تشكل أسس التنمية الٕاقتصادية الحديثة، فقد تخلفت إلى الوراء بسبب العقبات المالية

الوضع، تجد البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي نفسها تتخبط في دائرة مفرغة من التواضع 
التنموي حيث تصبح المصادر المحلية قاصرة عن تلبية الٕاحتياجات التنموية، ويساند النمو السكاني الفقر المتفاقم 

  .يوما بعد يوم
م، وذلك ٢٠٠٨اء التجاري للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في الٕاختلال في إستمر الأد

فعلى الرغم من أنَّ . نقطة مئوية من العام السابق ٣,٣لانخفاض حصتها في إجمالي تجارة البلدان الأقل نموا بمعدل 
. الٕانخفاض في الصادر كان بمستوى ملحوظحصتها كانت قد انخفضت في كل من الصادرات والواردات، إلا أنَّ 

وذلك لا يعود إلى الٕانخفاض في الصادرات أو الواردات بالقيمة الٕاسمية، وإنما إلى المعدلات المنخفضة للنمو 
ومن ناحية أخرى، فعلى الرغم من أنَّ حصة الصادرات إلى الناتج المحلي . مقارنة بالبلدان الأخرى الأقل نموا

، إلا أنها لا تزال تتلكأ بعيدا ٪٢٠دان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بلغت الٕاجمالي لدى البل
وأما نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الٕاجمالي فقد ارتفعت إلى . وراء البلدان الأقل نموا الأخرى والبلدان النامية

فعلى الرغم من أنَّ هذا يعتبر . وسط البلدان الناميةمتجاوزة المتوسط الذي حققته جميع البلدان الأقل نموا ومت ٪٣٥
ومساندة . مؤشرا إلى التحول تجاه إقتصادات أكثر انفتاحا، إلا أنه قد يعتبر إشارة للٕاعتماد المتزايد على الواردات

د فاق لهذه الحجة هو أنَّ إجمالي العجز التجاري للبلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي كان ق
  .م٢٠٠٥م، أي ضعف مستوى ٢٠٠٨بليون دولار في  ٤٠

م ٢٠٠٧وفي الحقيقة الأمر، كان الٕارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للعديد من السلع الغذائية والزراعية في 
م من بين العوامل الرئيسية التي قادت إلى عجز تجاري كبير، حيث أدت موجة أسعار السلع الضرورية إلى ٢٠٠٨و

وفي المقابل، ونتيجة للزيادة الغير متوقعة في أسعار الغذاء والطاقة، . فواتير الواردات لدى البلدان المستوردة تضخم
فقد قفز معدل التضخم لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى خانة العشرات في 

ومع . لسابق تقريبا مقارنة بالسنوات الخمس الماضيةم، وارتفع المستوى العام للأسعار إلى نصف المستوى ا٢٠٠٨
  .ذلك ظل التضخم أدنى من متوسطات البلدان الأقل نموا وبلدان المنظمة، ولكنه أعلى من متوسط البلدان النامية
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من الناحية الأخرى، يبدو أنَّ الٕاتجاه المختل في موقف الحساب الجاري لدى البلدان الأقل نموا الأعضاء في 
م، حيث انخفضت نسبة ميزان الحساب الجاري ٢٠٠٨المؤتمر الٕاسلامي قد وصل إلى نقطة الوقوف في منظمة 

التي كانت  عليها في العام السابق، وهو أول  ٪٥,٧في تلك السنة من نسبة  ٪٥,٥إلى الناتج المحلي الٕاجمالي إلى 
ة كانت أقل من ذلك عند نسبة ومع ذلك، فٕانَّ هذه النسب. إنخفاض يحدث خلال السنوات الخمس قيد النظر

  .م، مما يعني أنَّ هذه البلدان تواجه في الوقت الحالي عجزا حادا٢٠٠٤في  ٪٣,٧
على الرغم من الجهود التي بلت حتى الان من جانب المجتمع الدولي والبلدان الأقل نموا نفسها لتخفيف عبء 

الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تشكل ديونها الخارجية، فلا تزال المديونية الحادة لمعظم البلدان 
بليون دولار في  ٧٦,٦إرتفع الدين الخارجي لهذه البلدان إلى . عائقا جادا أمام جهودها التنموية ونموها الٕاقتصادي

وبهذا المستوى من الديون الخارجية تمثل ديون البلدان . م على الرغم من انخفاضه في العامين السابقين٢٠٠٧
ولكن، وعلى . الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أكثر من نصف ديون جميع البلدان الأقل نموا

الرغم من الزيادة الٕاسمية في الدين الخارجي، إلا أنَّ هناك بعض التحسن في معدلات مديونيتها ونسب عبء 
م إلى ٢٠٠٧إلى الصادر في الٕانخفاض في  واصلت نسبتي الدين إلى إجمالي الدخل القومي والدين. تسديد الدين

على التوالي مما يشير إلى أنَّ عبء الدين على إقتصاداتها والفروق الواسعة بين البلدان الأقل نموا  ٪١٣٨,٨و ٪٣٦,٦
وإضافة إلى ذلك، واصلت نسبة الخدمات . الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي والبلدان النامية بدأت في التقارب

 ٪٤,٦م، إلى نسبة ٢٠٠٧در ونسبة تسديد الفائدة إلى الصادرات كنسبة موازية لها في الٕانخفاض في إلى الصا
  .، على التوالي، مشيرة إلى أنَّ هذه البلدان كانت تنفق مصادر أقل على خدمة الديون٪١,٣و

لد من بين الٕاثنين ب ١٥يتضح، مع الوضع في الٕاعتبار التطورات التي طرأت على الديون الخارجية وملاحظة أنَّ 
والعشرين بلد الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تحصل على مساعدات في إطار مبادرتي تعزيز 

، أنَّ التحسن في وضع الديون الخارجية لدى تخفيف الديون متعددة الأطرافالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون و
تمر الٕاسلامي كان نتيجة لهبات تخفيف الدين بصورة جزئية والخطوات البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤ

م، بلغ إجمالي تخفيف الدين الذي التزم ٢٠٠٩وباعتبار يوليو . العملية الأخرى التي اتخذت في إطار هذه المبادرات
مبادرتين المشار بليون دولار في إطار ال ٣١,٨به للخمسة عشر بلد الأقل نمو الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

فعلى الرغم من هذه العمليات لتحرير . م٢٠٠٨من ناتجها المحلي الٕاجمالي لعام  ٪٣١,٤إليهما، إي ما يعادل 
الديون، إلا أنَّ المحافظة على مقدرة تحمل الدين لا تزال تشكل مصدر قلق للعديد من البلدان الأقل نموا، فالأزمة 

وفي هذا الصدد، فطالما أنَّ غالبية ديون البلدان الأقل . لأخرى من هذا القلقالمالية العالمية الراهنة فاقمت هي ا
نموا الخارجية يملكها دائنين رسميون متعددي الأطراف في شكل قروض رسمية، تجيء مبادرة تعزيز البلدان الفقيرة 

. رجية عند مستوى لا يطاقالمثقلة بالديون كمبادرة حيوية للبلدان اقل نموا، وخاصة للبلدان التي لديها ديون خا
وتأكيدا على وتعجيلا لدعم المجتمع الدولي فٕانَّ المساعدات وتخفيف الديون يعتبر مطلبا مهما لتحسين النمو 
الٕاقتصادي وتخفيف الفقر في البلدان الأقل نموا التي من بينها البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر 

  .الٕاسلامي
وقت الذي لا يزال يكافح فيه العالم جاهدا للتغلب على أزمة الغذاء، واجه أزمة إقتصادية وفي ال ومن جانب آخر

فالعالم لا يزال الان . م أدخلت جميع البلدان المتقدمة في مرحلة من الركود العميق٢٠٠٩ومالية عالمية حادة في 
لبلدان النامية، حيث الملايين من البشر الذين وكان للأزمة المالية العالمية في العديد من ا. يعاني من آثار هذه الأزمة

يعانون أصلا من الفقر، والجوع وسوء التغذية، انعكاسات أكثر حدة على أولئك البشر بتقليلها أو إحباطها للتقدم 
ٔ . الذي تم تجاه تحقيق الأهداف الٕانمائية للألفية قل وفي الواقع، يمكن القول أنَّ البلدان النامية، وخاصة البلدان الا

نموا، قد تعرضت لضربة مبرحة نتيجة للمعدل العالي لتفشي الجوع والفقر، وارتفاع معدل البطالة، والمستوى 
  .المتدني للالتحاق بالتعليم والٕاستفادة من الخدمات الصحية والحماية الٕاجتماعية القاصرة بتلك البلدان
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البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر  على الرغم من عكسها لاتجاه تصاعدي في إنتاج الأغذية، إلا أنّ 
ففي هذا الصدد، يصدر الٕانذار المتضمن في . الٕاسلامي تواجه الان تفشي عالي من حالة انعدام الأمن الغذائي

صريح إشارته إلى أنَّ جميع البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، عدا المالديف، تم تصنيفها 
بكونها بلدان منخفضة الدخل وتعاني من نقص في الغذاء، ) الفاو(ن جانب منظمة الأغذية والزراعة العالمية مؤخرا م

لحدة الوضع الخاص " البلدان التي تمر بأزمة وتحتاج غلى المساعدة الخارجية"وأنَّ إثني عشر منها تعتبر من بين 
م ٢٠٠٨-٢٠٠٦لوم على أزمة الغذاء التي حدثت في الفترة فعلى الرغم من أنَّه يمكن وضع ال. بانعدام الأمن الغذائي

والأزمة الٕاقتصادية الراهنة لتسببهما في تردي حالات انعدام الأمن الغذائي، إلا أن البلدان الأقل نموا الأعضاء في 
 من إجمالي الذين ٪٥٠منظمة المؤتمر الٕاسلامي كانت، وقبل ظهور هذه الأحداث الغير مسبوقة، مأوى لحوالي 

من إجمالي الذين يواجهون حالة انعدام  ٪٣٩يعانون من انعدام الأمن الغذائي في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي و
وبمعطى أنَّ أزمة الغذاء والركود الٕاقتصادي تسببا في زيادة عدد الذين . الأمن الغذائي في جميع البلدان الأقل نموا

العالم وأنَّ مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، حيث تقع  يعانون من نقص التغذية إلى أكثر من بليون في
معظم البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، قد سجلت الحصة الأكبر من هذه الزيادة، فٕانه من 

ى كل من الأسر الواضح أنَّ انعدام الأمن الغذائي يكون وسيكون بمثابة الخطر الكامن ذو الآثار السلبية الجادة عل
لذا، وللتمكن من إحتواء هذه المشكلة، يتعين إعداد إستجابة سياسية  طموحة من . والحكومات في هذه البلدان

وفي هذا . قبل البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بمساعدة مجتمع منظمة المؤتمر الٕاسلامي
المؤتمر الٕاسلامي للأمن الغذائي من أجل دعم بلدان منظمة المؤتمر الصدد، يمكن النظر في إعداد برنامج منظمة 

البلدان التي تمر بأزمة وتحتاج "الٕاسلامي ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي، وخاصة تلك التي تصنف بكونها 
  ."للمساعدة الخارجية

تمثل في تطوير القطاع الزراعي، الذي إنَّ السبيل للتغلب على مشكلة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الأقل نموا ي
ففي العديد . لا يزال نازفا في جميع أنحاء العالم مع حصته المستمرة في الٕانخفاض في الناتج المحلي الٕاجمالي

من البلدان الأقل نموا، ومن بينها الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، يتسم القطاع الزراعي ببنية تحتية فقيرة، 
ومن . إمكانيات النقل والوصول المحدود للأسواق العالمية، يشتغل معظم المزارعين بزراعة الكفافونتيجة لضعف 

هذا المنطلق، فهناك حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية ونظم الري في المناطق الريفية عبر تشجيع الٕاستثمار، في 
ومن أجل تقديم . ي في القطاع الزراعيالقطاعين العام والخاص، وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للٕاستثمار الأجنب

المساعدة لمزارعي الكفاف الصغار لٕاستغلال إمكانياتهم الحقيقية هناك حاجة لتسهيل وصولهم إلى السوقين 
وكما انَّ إنشاء . المحلي والعالمي عبر تطوير البنيات التحتية، والٕاتصالات والنقل، وتسهيل تجارة منتجات الأغذية

  .هية الصغر ستكون أيضا خطوة في غاية الأهميةمؤسسات القروض متنا
لا شك أّن الوضع صعبا للغاية أمام البلدان الأقل نموا عند تحركها لتأمين المصادر التمويلية للٕاستثمار في البنيات 

يع لذا، يتعين إتخاذ التدابير الضرورية على المستوى القومي ومستوى منظمة المؤتمر الٕاسلامي لترقية وتشج. التحتية
إّن تحسين بيئة الٕاستثمار والأعمال سيقلل من تكلفة . الٕاستثمار العام والخاص بين بلدان المنظمة في قطاع الزراعة

وبالٕاضافة إلى ذلك، وعلة مستوى . تفعيل الأعمال وسيشجع المستثمرين لوضع مدخراتهم في القطاع الزراعي
س إمكانية تأسيس صندوق زراعي لتشجيع البحث والتطوير منظمة المؤتمر الٕاسلامي، بٕامكان البلدان الأعضاء تدار

  .الزراعي بتخصيص المصادر التمويلية الكافية وتشييد مرافق أكثر للبحث والتطوير
وعلاوة على ما ورد أعلاه، وعلى المستوى القومي ومستوى منظمة المؤتمر الٕاسلامي، يمكن وضع مخزون 

ففي هذا السياق، عناك . ن واقي يستخدم في وقت الطواريء والأزماتإحتياطي في مواسم وفرة الٕانتاج لبناء مخزو
أضف إلى ذلك، أنه يتعين إتخاذ التدابير اللازمة لوضع . حاجة لبناء مرافق التخزين مثل الصوامع لتأدية هذا الغرض

مباشرة وغير الأطر الأساسية لتفعيل برامج الأمن الٕاجتماعي وشبكات السلامة للقيام بالمداخلات المرسومة، ال
  .المباشرة، جنبا إلى جنب مع المقدرة المحلية وطبيعة الأزمة التي قد تحدث في المستقبل
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تقع معظم البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في منطقة جافه شبه مدارية، حيث تعتمد عملية 
حقيقة أنَّ تغير المناخ يتسبب وسوف يتسبب في وبمعطى . توفير الغذاء بصورة كبيرة على قطاع الزراعة المطرية

تغيير حاد على المواسم وأنماط هطول الأمطار، فٕانَّ هناك دليل علمي يبرهن على صحته يوما مع يوم انَّ القطاع 
وهذا الموقف سيؤدي بدوره إلى تعميق الموقف المتأزم أصلا لحالة . الزراعي سيتأثر سلبا في معظم هذه البلدان

لذا، يتعين على البلدان الأعضاء تشجيع وتطوير نظم الٕانتاج . أمن الغذائي المنذر بالخطر في هذه البلدانانعدام ال
الزراعي التي تلائم الظروف المناخية وسياسات إستغلال التربة على المستوى القومي ومستوى منظمة المؤتمر 

المناخية المناوئة عبر تطوير التكنولوجيا الٕاسلامي، وبذل الجهود لتطوير المحاصيل المقاومة لتغير الظروف 
وعلاوة على ذلك، تسبب تغير المناخ في تكثيف الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، الجفاف، . البيولوجية

والأعاصير، التي تتسبب في إحداث الدمار الفادح للقطاع الزراعي وخلق المهددات على بقاء الملايين من الناس 
لذا، يتعين على البلدان . ع البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلاميعلى قيد الحياة في جمي

الأعضاء تطوير وتبني آلية الٕاستجابة الطارئة لتقليل آثار مثل هذه الكوارث لأقصى حد ممكن عبر تقديم المساعدة 
  .الضرورية

الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي عالي  من جانب آخر، لوحظ أنَّ معدل النمو السكاني في البلدان الأقل نموا
ونتيجة للظروف الٕاقتصادية . للغاية، الحقيقة التي تشكل جانبا آخرا لحدة انعدام الأمن الغذائي في هذه البلدان

. المناوئة، فمستويات المعيشة فقيرة للغاية  في هذه البلدان ومن الصعب على السواد الأعظم تأمين وجبتين في اليوم
ونتيجة لتفشي نقصان التغذية في هذه البلدان، فٕانَّ المعدل العالي لنمو السكان يزيد حالة انعدام الأمن الغذائي لذا، 

عليه، هناك حاجة حقيقية لتنسيق السياسات السكانية . سوءا ولا يترك الفرصة للمكبلين بالفقر للقفز خارج دائرته
  .الغذائي في هذه البلدان والسياسات الزراعية تنسيقا جيدا لتحسين وضع المن
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 (*) ع الٕاقليمي للبلدان الأقل نموا في العالمالتوزي ١-الجدول أ 

 آســــياإفــــــــــــــــــريقيا
(2)مدغشقر  (5) أنغولا  (3) (1) أفغانستان (3)

(1)ملاوي  (3)بنين (3)  بنغلاديش (4)

(1)مالي  (4) (3) (1) بوركينا فاسو (3)  (1)بوتان (4)

(3)موريتانيا  (4) (3) (1) بورندي  كمبوديا (4)

(3)موزمبيق (3) (1)جمهورية إفريقيا الوسطى  (1) لاوس (4)

(3) (1)تشاد (1)النيجر  (5)  (2)المالديف (3)

(1)رواندا  (3) (2)جزر القمر ميانمار (3)

(3)جمهورية الكنغو الديمقراطية (2)سيبيهساو توميه وبرن (4)  (1)النيبال (3)

 (5)اليمن (3)السنغال  جيبوتي

(3)سيراليون  (5)غينيا الٕاستوائية  الباسيفيكي (4)

 (2)كيريباتي (3)الصومال  (3)اريتريا

(3)السودان  (3) (1)إثيوبيا  (2)ساموا (5)

 (4) (2)جزر سلمن (3)تنزانيا  (3)غامبيا

(3)غينيا  (2)تيمور الشرقية (3)توغو  (4)

(1)أوغندا  (4) (3) غينيا بيساو  (2)توفالو (3)

(1)زامبيا  (1)ليسوتو (3)  (2)فانواتو (4)

 الكاريبي   (3)ليبيريا

 (3) (2)هاييتي  

؛ صندوق النقد ٢٠١٠" السيرة الموجزة للبلدان،:البلدان الأقل نموا"والبلدان غير الساحلية مكتب الممثل السامي للبلدان الأقل نموا: المصدر
مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيف "؛ رابطة التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي ٢٠٠٩آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل : الدولي

 ٢٠٠٩سبتمبر  ١٥؛ رابطة التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي،  "لتنفيذ،موقف ا –الديون المتعددة الأطراف 

البلدان بالخط العريض هي البلدان الأقل نموا لأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي
  البلدان غير الساحلية (1)
 بلدان جزيرية صغيرة (2)
 بلدان فقيرة مثقلة بالديون (3)
  ر نفطيةبلدان مصدرة لسلع أساسية غي (4)
  بلدان مصدرة للنفط(5)
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)مليون(إجمالي عدد السكان ٢-الجدول أ 

2003200420052006 2007 2008 

 28.14 26.7027.41 23.8024.7325.69أفغانستان
 161.92 156.12159.01 147.74150.53153.28بنغلاديش

 8.11 7.86 7.61 6.977.187.40بنين
 14.04 13.4213.73 12.4212.8113.11 بوركينا فاسو

 9.73 9.49 9.26 8.608.829.04نشاد
 0.65 0.64 0.63 0.590.600.61 جزر القمر

 0.78 0.77 0.75 0.710.720.73جيبوتي
 1.63 1.59 1.55 1.431.471.51غامبيا

 10.28 9.96 9.65 8.769.059.34غينيا
 1.75 1.70 1.65 1.501.551.60 بيساو-غينيا

 0.35 0.35 0.35 0.320.330.34المالديف
 13.36 12.7713.06 11.9212.2012.48مالي

 3.03 2.96 2.89 2.692.762.82موريتانيا
 20.75 19.9420.34 18.7919.1719.55موزمبيق

 13.77 12.9513.35 11.8212.1812.56النيجر
 12.52 11.9412.23 11.1211.3911.66السنغال

 5.89 5.74 5.59 5.185.315.45سيراليون
 8.93 8.73 8.54 7.978.168.35الصومال

 38.13 36.2237.16 33.6034.4735.30السودان
 6.63 6.46 6.30 5.845.996.15توغو

 32.04 29.8530.93 26.8727.8228.82أوغندا
 22.98 21.6222.29 19.7020.3320.98اليمن

 415.38 405.72 396.28 386.75 377.54 368.34 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 812.94 777.27794.70 723.10740.96758.82 (*)جميع البلدان الأقل نموا
1,327.151,381.601,409.111,438.781,467.221,495.92 بلدان المنظمة
5,267.925,368.495,440.025,514.255,585.595,647.93 البلدان النامية

6,242.356,348.596,426.526,507.006,585.116,653.43العالم
البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة

       :مئوية من

 51.10 50.9851.05 50.9450.9550.97 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 27.77 27.5427.65 27.7527.3327.45 بلدان المنظمة
 7.35 7.26 7.19 6.997.037.11 البلدان النامية

 6.24 6.16 6.09 5.905.956.02العالم

؛ شعبة الٕاحصاء بالأمم المتحدة،٢٠٠٩مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل : المصدر
 للحسابات القومية يةقاعدة بيانات المجاميع الرئيس

 م٢٠٠٧لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في ٢٠٠٨بيانات  (*)
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 )بليون دولار(الناتج المحلي الٕاجمالي بالأسعار الجارية ٣-الجدول أ 

2003200420052006 2007 2008 

 12.06 9.66 7.72 4.445.396.49أفغانستان
 81.94 73.69 65.20 54.4859.1261.13اديشبنغل

 6.94 5.55 4.74 3.574.054.40بنين
 8.10 6.77 5.78 4.335.045.44 بوركينا فاسو

 8.39 7.02 6.31 2.744.425.88نشاد
 0.53 0.47 0.40 0.330.360.39 جزر القمر

 0.98 0.85 0.77 0.630.670.71جيبوتي
 0.81 0.65 0.51 0.370.400.46غامبيا

 4.54 4.16 2.90 3.453.672.94غينيا
 0.46 0.38 0.32 0.250.290.30 بيساو-غينيا

 1.26 1.05 0.92 0.690.780.75المالديف
 8.78 7.16 6.13 4.444.995.50مالي

 3.16 2.82 2.70 1.291.501.86موريتانيا
 9.65 8.07 7.21 4.675.706.58موزمبيق

 5.38 4.25 3.65 2.652.903.38لنيجرا
 13.35 11.30 9.37 6.878.048.72السنغال

 1.96 1.67 1.42 0.991.071.22سيراليون
 2.66 2.68 2.53 2.102.212.32الصومال

 57.91 46.53 36.40 17.7821.6927.39السودان
 2.89 2.50 2.22 1.671.942.11توغو

 14.53 11.91 9.96 6.617.939.22أوغندا
 27.15 21.65 19.06 11.7813.8716.73اليمن

 273.44 230.78 196.22 173.89 156.01 136.09 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 539.72 360.46435.47 225.63261.97306.13 (*)جميع البلدان الأقل نموا
4,598.81 3,189.063,765.95 1,892.132,269.942,703.04 بلدان المنظمة
7,575.409,018.0910,739.6712,676.3815,456.7818,763.61 البلدان النامية

37,139.6441,809.1245,182.6448,882.1054,999.0760,863.16العالم
البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة

       :مئوية من

 50.66 53.00 54.44 60.3259.5556.80 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 5.95 6.13 6.15 7.196.876.43 بلدان المنظمة
 1.46 1.49 1.55 1.801.731.62 البلدان النامية

 0.45 0.42 0.40 0.370.370.38العالم

؛ شعبة الٕاحصاء بالأمم المتحدة،٢٠٠٩مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل : المصدر
 للحسابات القومية يةقاعدة بيانات المجاميع الرئيس

 م٢٠٠٧لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في ٢٠٠٨بيانات  (*)
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 )بالسعر الجاري للدولار(الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد ٤-الجدول أ 

2003200420052006 2007 2008 

 429 352 289 186218253أفغانستان
 506 463 418 369393399بنغلاديش

 856 707 623 511564594بنين
 577 493 431 349393415 بوركينا فاسو

 862 739 681 319502651نشاد
 816 729 645 553605633 جزر القمر

 1,253 1,0291,108 891930974جيبوتي
 496 410 328 257273306غامبيا

 442 417 301 393405314غينيا
 264 225 193 166184189 بيساو-غينيا

 3,649 2,6523,055 2,1972,3882,239المالديف
 657 548 480 372409440مالي

 1,043 952 933 477542658موريتانيا
 465 397 362 248297337موزمبيق

 391 318 282 224238269النيجر
 1,066 924 785 618706748السنغال

 332 290 255 191202223سيراليون
 298 307 296 263271277الصومال

 1,519 1,0051,252 529629776السودان
 436 387 352 286323344توغو

 453 385 334 246285320أوغندا
 1,182 971 882 598682798اليمن

 658 569 495 450 413 369البلدان الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة

 664 548 464 312354403 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 3,085 2,2172,567 1,4261,6431,918 بلدان المنظمة
 3,322 2,2992,767 1,4381,6801,974 البلدان النامية

 9,148 7,5128,352 5,9506,5867,031العالم

؛ شعبة الٕاحصاء بالأمم المتحدة،٢٠٠٩مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل : المصدر
 للحسابات القومية يةقاعدة بيانات المجاميع الرئيس

 م٢٠٠٧البلدان الأقل نموا في لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة ٢٠٠٨بيانات  (*)

 

 

 

 



65 
 

)كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي(القيمة المضافة حسب النشاط الٕاقتصادي٥- الجدول أ 

 
 الخدماتالصناعة التحويليةالصناعةالزراعة

19901995200020052008199019952000200520081990199520002005200819901995200020052008
35.765.757.040.940.023.710.523.226.226.520.65.416.916.316.840.623.819.832.933.5(3)أفغانستان
31.526.425.520.119.121.424.625.327.228.613.415.315.216.518.047.249.149.252.652.3(3)بنغلاديش
35.435.437.835.235.412.714.314.014.513.77.58.68.98.67.851.950.348.250.250.9 (3)بنين

28.635.432.635.731.420.821.321.120.123.814.213.613.113.813.650.643.346.344.244.8(3) (2)بوركينا فاسو
39.237.042.321.320.517.013.911.353.853.214.611.99.15.85.743.849.146.424.926.3 (3) (1)نشاد

11.711.310.510.54.14.14.54.14.151.548.541.041.041.3 40.439.947.748.548.38.1(3)جزر القمر
3.13.24.13.53.622.015.414.816.616.63.62.92.62.62.574.981.381.179.979.7 (3)جيبوتي
15.420.623.828.527.913.114.314.415.016.27.67.96.66.05.871.465.161.756.555.9 (3)غامبيا
23.819.321.619.917.233.329.233.832.134.54.64.03.83.74.042.951.544.548.148.3 (3) (2)غينيا
44.655.158.860.359.318.212.212.311.712.17.45.29.07.88.137.232.728.928.128.6(3) (2)بيساو-غينيا

14.611.08.49.76.012.413.014.517.317.56.97.67.77.26.573.076.077.173.076.6 المالديف
47.843.136.337.537.713.516.120.924.020.48.18.27.29.85.638.840.742.938.541.9 (3) (2)مالي

37.036.427.117.718.223.625.729.133.936.78.98.17.46.55.739.438.043.848.445.0(3) (2)موريتانيا
37.133.923.626.427.318.414.224.124.825.112.77.412.015.115.144.551.952.348.947.7(3) (2)موزمبيق
33.435.138.745.545.917.914.613.211.814.16.66.66.75.95.348.750.248.142.740.0 (3)النيجر
19.319.519.116.815.223.524.723.223.623.516.217.014.715.114.557.255.857.659.661.4 (3)السنغال
35.342.958.451.550.819.638.728.410.110.38.79.33.52.32.345.118.413.338.438.9(3) (2)سيراليون
7.37.37.37.32.02.52.52.52.524.732.632.632.632.6 69.360.160.160.160.16.0(3)الصومال
33.839.836.432.932.416.311.618.323.324.08.75.76.99.49.449.948.545.243.743.6(3) (1)السودان
34.538.637.743.141.819.719.419.718.918.59.99.79.89.48.745.842.042.637.939.7 (3)توغو
42.536.628.925.523.914.218.122.524.424.55.36.47.57.37.443.345.348.650.151.6 (3)أوغندا
23.718.312.810.19.424.329.044.246.344.37.811.95.56.87.952.052.743.143.746.4(3) (1)اليمن

32.431.628.325.625.219.820.724.827.527.911.211.011.111.611.747.847.746.946.946.9البلدان الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة
35.535.331.027.227.321.220.725.130.230.810.89.79.810.09.843.244.143.942.741.9(*)أقل نمواجميع البلدان ال
17.615.613.011.210.536.837.041.545.145.815.217.015.315.014.045.647.345.543.743.7بلدان المنظمة
16.713.011.210.09.838.635.437.039.340.322.622.022.322.823.044.751.651.850.749.9البلدان النامية

مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ وحدة الٕاحصاء التابعة للأمم المتحدة، قاعدة بيانات المجاميع الرئيسية للحسابات القومية: المصدر 
 .)ثلاثة بلدان(بلدان مصدرة للنفط  (1) 

 .)بلدان ٧(لدان مصدرة لسلع أساسية غير نفطية ب (2)
 .)بلد ٢١(بلدان ذات الدخل المنخفض وعجز غذائي  (3)

٢٠٠٧البيانات تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في *
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 )٪(معدل نمو الناتج المحلي الٕاجمالي بالأسعار الثابتة ٦-الجدول أ 

2003200420052006 2007 2008 

 3.4 12.1 8.2 15.18.816.1أفغانستان
 5.6 6.3 6.5 5.86.16.3بنغلاديش

 5.0 4.6 3.8 4.03.02.9بنين
 5.0 3.6 5.5 7.34.67.1 بوركينا فاسو

 0.4- 0.2 0.2 14.733.67.9نشاد
 1.0 0.5 1.2 0.24.2-2.5 جزر القمر

 5.8 5.1 4.8 3.23.03.2جيبوتي
 5.9 6.3 6.5 6.97.05.1غامبيا

 4.0 1.8 2.5 1.22.33.0غينيا
 3.3 2.7 0.6 0.62.23.5- بيساو-غينيا

 5.7 18.07.2 4.6-8.59.5المالديف
 5.0 4.3 5.3 7.21.26.1مالي

 2.2 11.41.0 5.65.25.4موريتانيا
 6.2 7.0 8.7 6.57.98.4موزمبيق

 9.5 3.3 5.8 0.88.4-7.1النيجر
 2.5 4.7 2.4 6.75.95.6السنغال

 5.5 6.4 7.4 9.57.47.3سيراليون
 2.6 2.6 2.6 2.12.82.4الصومال

 6.8 11.310.2 7.15.16.3السودان
 1.1 1.9 3.9 5.22.41.2توغو

 9.5 10.88.6 6.56.86.3أوغندا
 3.9 3.3 3.2 3.74.05.6اليمن

 5.4 6.3 6.7 6.5 6.3 6.3 ل نموا بالمنظمةالبلدان الأق

 7.0 8.6 8.1 5.87.78.3 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 5.1 6.1 6.2 6.46.76.2 بلدان المنظمة
 6.1 8.3 8.0 6.37.57.1 البلدان النامية

 3.2 5.2 5.1 3.64.94.5العالم

ولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت، قسم الٕاحصاء بالأمم المتحدة، قاعدةمركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الد: المصدر
 البيانات الرئيسية المجمعة حول الحسابات القومية

 م٢٠٠٧لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في ٢٠٠٨بيانات  (*)
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 )التغير النسبة المئوية في المتوسط السنوي بمؤشرات أسعار المستهلك(خم معدل التض ٧-الجدول أ 

2003200420052006 2007 2008 

 27.2 13.0 5.1 24.113.212.3أفغانستان
 8.4 9.1 7.1 5.46.17.0بنغلاديش

 8.0 1.3 3.8 1.50.95.4بنين
 10.7 0.2- 2.4 0.46.4-2.0 بوركينا فاسو

 8.3 7.4- 7.7 4.83.7-1.8-نشاد
 4.8 4.5 3.4 3.74.53.0 جزر القمر

 12.0 5.0 3.5 2.03.13.1جيبوتي
 4.5 5.4 2.1 17.014.35.0غامبيا

 22.9 31.434.7 3.011.017.5غينيا
 10.4 0.14.6- 3.50.85.6- بيساو-غينيا

 12.3 7.4 3.5 2.86.33.3-المالديف
 9.1 1.5 1.5 3.16.4-1.2-مالي

 7.3 7.3 6.2 5.310.412.1موريتانيا
 10.3 13.28.2 13.512.66.4موزمبيق

 11.3 0.1 0.1 1.80.47.8-النيجر
 5.8 5.9 2.1 0.00.51.7السنغال

 14.8 11.7 9.5 7.514.212.1سيراليون
   الصومال

 14.3 8.0 7.2 7.78.48.5السودان
 8.4 1.0 2.2 0.90.46.8-توغو

 7.3 6.8 6.6 5.75.08.0أوغندا
 19.0 10.87.9 10.812.59.9اليمن

 11.3 7.7 7.3 7.6 6.4 6.2 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 13.4 10.3 9.5 14.59.59.4 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 12.0 8.5 8.4 8.26.67.8 بلدان المنظمة
 9.3 6.4 5.4 6.75.95.7 البلدان النامية

 6.0 4.0 3.6 3.73.63.7العالم

 ٢٠٠٩مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل :المصدر

 م٢٠٠٧لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في ٢٠٠٨بيانات  (*)
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)فوب، مليون دولار(صادرات السلع ٨-جدول أ ال
2003200420052006 2007 2008 

 420 340 210185240277أفغانستان
 13,907 11,65012,728 6,2297,5868,494بنغلاديش

 611 416 271290300344بنين
 505 477 248375373419 بوركينا فاسو

 3,480 2,275 2,281 911,1111,840نشاد
 32 30 33352432 جزر القمر

 494 422 247252274340جيبوتي
 62 46 18382834غامبيا

 1,896 1,677 1,365 6295601,328غينيا
 191 373 71110109133 بيساو-غينيا

 201 163 11312399170المالديف
 231 243 215328258394مالي

 2,241 1,705 5948039431,399موريتانيا
 2,359 2,738 2,381 1,0441,5041,745موزمبيق

 1,518 384 200222299429النيجر
 1,906 1,723 1,364 1,1591,2761,443السنغال

 227 268 141184196209سيراليون
 456 377 150190251301الصومال

 12,807 8,867 5,657 2,6093,7744,824السودان
 938 700 416408364567توغو

 1,043 856 534576674691أوغندا
 9,252 6,749 6,426 3,7264,0785,611اليمن

 54,776 43,558 36,862 29,719 24,007 18,948 البلدان الأقل نموا بالمنظمة
 165,220 96,272114,999 42,36554,78174,085 (*)جميع البلدان الأقل نموا

1,197,3801,350,0291,791,004 610,998802,882986,471 المنظمةبلدان
2,104,9702,718,7703,371,9304,128,7204,920,9306,130,220 البلدان النامية

7,525,2509,133,34010,363,00011,969,00013,849,30016,009,900العالم
البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة

       :مئوية من

 33.15 37.88 38.29 44.7343.8240.11 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 3.06 3.23 3.08 3.102.993.01 بلدان المنظمة
 0.89 0.89 0.89 0.900.880.88 البلدان النامية

 0.34 0.31 0.31 0.250.260.29العالم

       التغير النسبي السنوي
 25.8 18.2 24.0 18.926.723.8بالمنظمة البلدان الأقل نموا الأعضاء
 43.7 19.5 29.9 15.629.335.2 (*)جميع البلدان الأقل نموا

 32.7 12.7 21.4 20.731.422.9 بلدان المنظمة
 24.6 19.2 22.4 20.229.224.0 البلدان النامية

 15.6 15.7 15.5 17.021.413.5العالم

 ٢٠٠٩يانات البيزند؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات إحصاءات إتجاه التجارة، أغسطسمركز أنقرة، قاعدة ب:المصدر
م٢٠٠٧لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في ٢٠٠٨بيانات (*) 
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)سيف، مليون دولار(واردات السلع ٩-الجدول أ 
2003200420052006 2007 2008 

 5,739 4,879 3,825 1,6081,9733,007ستانأفغان
 23,817 16,09618,476 9,99811,59013,851بنغلاديش

 6,634 4,873 8868978933,476بنين
 1,753 1,572 1,258 8631,0241,096 بوركينا فاسو

 814 717 351412488529نشاد
 243 156 124111114142 جزر القمر

 2,385 1,915 1,548 8648961,207جيبوتي
 968 863 506577638709غامبيا

 3,806 2,953 2,302 6941,1671,910غينيا
 267 240 159136213201 بيساو-غينيا

 1,425 1,133 471645745909المالديف
 3,139 2,818 2,352 1,5261,8872,068مالي

 2,372 1,854 1,467 1,0011,1231,368موريتانيا
 4,664 3,798 2,914 1,7402,0352,467موزمبيق

 1,442 1,098 4955888381,009النيجر
 6,378 4,961 3,423 2,3592,8563,217السنغال

 822 643 602523609565سيراليون
 1,107 887 422547626793الصومال

 10,718 8,742 8,074 2,6894,0866,690السودان
 3,698 4,177 5635575902,631توغو

 3,318 2,843 2,134 1,3751,4951,702أوغندا
 10,197 8,903 6,969 4,3023,9854,800اليمن

 95,704 78,500 63,325 49,138 39,109 33,597 البلدان الأقل نموا بالمنظمة
 180,611 116,257145,862 62,40474,75392,423 (*)جميع البلدان الأقل نموا

968,7861,204,9671,549,275 502,999694,868826,775 بلدان المنظمة
1,991,6902,606,7403,103,2603,756,4904,667,4605,892,300 البلدان النامية

7,752,3009,485,94010,757,90012,377,80014,359,10016,737,800العالم
البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة

       :مئوية من

 52.99 53.82 54.47 53.8452.3253.17 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 6.18 6.51 6.54 6.685.635.94 بلدان المنظمة
 1.62 1.68 1.69 1.691.501.58 البلدان النامية

 0.57 0.55 0.51 0.430.410.46العالم

       التغير النسبي السنوي
 21.9 24.0 28.9 27.016.425.6ا الأعضاء بالمنظمةالبلدان الأقل نمو

 23.8 25.5 25.8 24.119.823.6 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 28.6 24.4 17.2 18.838.119.0 بلدان المنظمة
 26.2 24.3 21.0 18.730.919.0 البلدان النامية

 16.6 16.0 15.1 16.922.413.4العالم

 ٢٠٠٩، قاعدة بيانات البيزند؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات إحصاءات إتجاه التجارة، أغسطسمركز أنقرة:المصدر
م٢٠٠٧لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في ٢٠٠٨بيانات (*) 



70 
 

 

 

 )مليون دولار(ميزان الحساب الجاري ١٠-الجدول أ 

2003200420052006 2007 2008 

 181- 85 379- 182-265-696-أفغانستان
 768 812 1908762-176بنغلاديش

 575- 549- 270- 241-292-298-بنين
 892- 561- 554- 635-532-379- بوركينا فاسو

 958- 739- 564- 768140-1,338-نشاد
 49- 31- 24-28-17-10- جزر القمر

 385- 217- 113-23-9-21جيبوتي
 138- 87- 74-93-54-18-غامبيا

 467- 309- 41-827-14-غينيا
 9- 39 36-2-1418- بيساو-غينيا

 699- 425- 302- 269-126-32-المالديف
 721- 565- 255- 473-423-278-مالي

 497- 321- 36- 877-517-175-موريتانيا
 1,213- 768- 660- 749-507-721-موزمبيق

 676- 383- 355- 301-212-198-النيجر
 1,645- 1,334- 887- 675-487-421-السنغال

 163- 63- 50-86-62-48-سيراليون
   الصومال

 5,360- 5,812-5,540- 3,035-1,409-1,396-السودان
 192- 99- 63- 57165-70-توغو

 469- 367- 334- 130-3095-أوغندا
 541- 1,507- 206 176225633ليمنا

 15,062- 13,201- 9,569- 6,846- 5,761- 6,042- البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 4,388- 6,121- 25- 6,253-9,021-10,766- (*)جميع البلدان الأقل نموا
76,869104,128229,693314,514299,195407,356 بلدان المنظمة
151,271226,086447,763630,632633,403714,440 البلدان النامية

176,111243,798249,484 68,82912,27753,747-العالم

 ٢٠٠٩مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل :المصدر

 م٢٠٠٧خرجها من قائمة البلدان الأقل نموا فيلا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لت ٢٠٠٨بيانات  (*)
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 )مليون دولار(الذهبباستثناءإجمالي الٕاحتياطي ١١-الجدول أ 

2003200420052006 2007 2008 

   أفغانستان
 5,689 5,183 3,806 2,5783,1722,767بنغلاديش

 1,263 1,209 912 718640657بنين
 928 1,029 555 752669438 بوركينا فاسو

 1,345 955 625 187222226نشاد
 112 117 941048694 جزر القمر

 175 132 1009489120جيبوتي
 117 143 598498121غامبيا

   11095غينيا
 124 113 33738082 بيساو-غينيا

 241 308 231 159204186المالديف
 1,072 1,087 970 952861855مالي

  198 273464187موريتانيا
 1,578 1,445 1,156 9381,1311,054موزمبيق

 705 593 371 260258250النيجر
 1,602 1,660 1,334 1,1111,3861,191السنغال

 220 217 184 67125171سيراليون
   الصومال

 1,399 1,378 1,660 5291,3381,869السودان
 582 438 375 205360195توغو

 2,301 2,560 1,811 1,0801,3081,344أوغندا
 8,111 7,715 7,512 4,9875,6656,115اليمن

 27,565 26,481 22,104 17,829 17,837 14,837 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 61,928 44,12053,374 24,06230,62133,424 (*)جميع البلدان الأقل نموا
309,613387,805454,521595,580802,767813,504 المنظمةبلدان

1,310,9291,731,6682,147,3922,832,3794,030,3174,476,425 البلدان النامية
3,153,8083,866,7934,244,2465,091,2666,462,5116,977,454العالم

 ٢٠١٠الدولي، قاعدة بيانات إحصاءات التمويل الدولي، يناير مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ صندوق النقد:المصدر

 م٢٠٠٧لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في ٢٠٠٨بيانات  (*)
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 )كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي(إجمالي تكوين رأس المال ١٢-الجدول أ 

2003200420052006 2007 2008 
 29 3331 161731فغانستانأ

 24 2524 232425بنغلاديش
 21 2121 202118بنين

 22 1415 121016 بوركينا فاسو
 16 1616 452725نشاد

 13 10 9 1099جزر القمر
 47 3542 192123جيبوتي
 48 3938 423636غامبيا
 14 1411 101114غينيا
 16 1715 191315 بيساو-غينيا

 45 6052 274261المالديف
 25 2024 262222مالي

 21 2922 274671موريتانيا
 20 1716 221818موزمبيق
 26 2424 161523النيجر
 30 2526 222224السنغال
 15 2929 8611سيراليون
 20 2020 202020الصومال
 21 2524 202224السودان

 12 1917 151517وغوت
 24 2123 212222أوغندا
 39 3040 181923اليمن

 25 25 24 24 22 21 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 24 2324 202122 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 23 2324 222222 بلدان المنظمة
 31 2829 252727 البلدان النامية

 اعدة بيانات البيزند؛ وحدة الٕاحصاء التابعة للأمم المتحدة، قاعدة بيانات المجاميع الرئيسية للحسابات القوميةمركز أنقرة، ق:المصدر

 م٢٠٠٧لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في ٢٠٠٨بيانات  (*)
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 )لمحلي الٕاجماليكنسبة من الناتج ا(إجمالي المدخرات المحلية ١٣-الجدول أ 

2003200420052006 2007 2008 
 8- 9- 8- 15-30-33-أفغانستان
 20 2020 192020بنغلاديش
 13 1112 101211بنين

 7 1 0 41-1- بوركينا فاسو
 50 5048 224654نشاد

 18- 17-15- 12-9-3-جزر القمر
 1 129 1089جيبوتي
 5 145 17411غامبيا
 2 0 9 8711غينيا
 3 2 6 32-9 بيساو-غينيا

 12 3726 494328المالديف
 17 1718 191414مالي

 1 218 347-موريتانيا
 9 9 8 114-موزمبيق
 11 1211 8411النيجر
 8 6 7 1099السنغال
 4 13 8 12-20-26-سيراليون
 19 1919 191919الصومال

 21 1420 161914سودانال
 5- 6- 9- 11-2-1-توغو
 5 8 7 81111أوغندا
 39 3034 172028اليمن

 18 18 16 16 14 13 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 20 1819 121416 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 34 3332 272931 بلدان المنظمة
 33 3333 283031 البلدان النامية

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ وحدة الٕاحصاء التابعة للأمم المتحدة، قاعدة بيانات المجاميع الرئيسية للحسابات القومية:المصدر

 م٢٠٠٧لا تشمل جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في ٢٠٠٨بيانات  (*)
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 )مليون دولار(ار الأجنبي المباشرصافي تدفقات الٕاستثم ١٤-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 2008 

 300 243 238 58187271أفغانستان
 1,086 666 793 3350460845بنغلاديش

 120 53255 62456453بنين
 137 34344 0291434 بوركينا فاسو

 834 718 656 99-9713467نشاد
 8 18 0111 جزر القمر

 234 195 164 0143959جيبوتي
 63 7176 14154945غامبيا

 1,350 386 125 188398105غينيا
 15 1819 2429 بيساو-غينيا

 15 1415 614159المالديف
 127 8373 6132101224مالي

 103 153 155 7102392814موريتانيا
 587 427 154 9337245108موزمبيق

 147 51129 41112030النيجر
 706 297 220 57527745السنغال

 30 5994 3296183سيراليون
 87 96141 524-1-6الصومال

 2,601 2,436 3,541 311,3491,5112,305-السودان
 68 7749 23345977توغو

 787 733 644 6202295380-أوغندا
 463 917 1,121 302-1316144-اليمن

 9,867 8,375 8,366 5,119 4,295 3,558 128 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 33,098 25,928 22,844 56613,08713,69415,933 (*)جميع البلدان الأقل نموا
134,522153,235182,912 5,71836,38352,76687,715 بلدان المنظمة
35,158203,895320,706360,240488,312620,210735,095 البلدان النامية

207,273565,160734,892973,3291,461,0741,978,8381,697,353العالم
البلدان الأقل نموا الأعضاء 
       :بالمنظمة كنسبة مئوية من

 29.81 32.30 36.62 22.6127.1931.3632.13 (*)جميع البلدان الأقل نموا
 5.39 5.47 6.22 2.249.788.145.84 المنظمةبلدان

 1.34 1.35 1.71 0.361.751.341.42 البلدان النامية
 0.58 0.42 0.57 0.060.630.580.53العالم

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ الأونكتاد، قاعدة بيانات الٕاستثمار الأجنبي المباشر: المصدر

 م٢٠٠٧جزيرة الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في لا تشمل ٢٠٠٨بيانات  (*)
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  (*) )الصافي، مليون دولار(المساعدات الٕانمائية الرسمية  ١٥-الجدول أ 
1990200320042005 20062007 2008 

 4,865 3,965 2,956 1221,5912,1702,736أفغانستان
 2,061 1,515 1,220 2,0931,3921,4141,320بنغلاديش
 641 374474 267300394347بنين

 998 869951 327526641694 بوركينا فاسو
 416 282354 311252337380نشاد

 37 3144 45242623 جزر القمر
 121 115112 194796474جيبوتي
 94 7373 97635560غامبيا
 319 155228 292246278198غينيا
 132 81122 1261507666 بيساو-غينيا

 54 3837 21232876المالديف
 964 8241,020 479559588704مالي

 311 199342 236249189182موريتانيا
 1,994 1,778 1,601 9981,0481,2431,297موزمبيق
 605 518542 388461547520النيجر
 1,058 823872 8124541,057684السنغال
 367 338545 59337376340سيراليون
 758 391384 491174199237الصومال
 2,384 2,112 2,044 8136139921,823السودان
 330 79121 258506482توغو
 1,657 1,737 1,539 6639971,2151,191أوغندا
 305 280236 400234251289اليمن
 20,470 17,567 14,830 13,323 12,204 9,822 9,490 الأقل نموا بالمنظمةالبلدان

 38,427 32,980 28,191 16,62324,22825,40925,920 (**)جميع البلدان الأقل نموا
 47,946 42,960 48,540 24,98123,13927,56653,204 بلدان المنظمة
 128,608 107,102 106,149 56,95971,12179,399107,975 البلدان النامية

البلدان الأقل نموا بالمنظمة 
 :كنسبة مئوية من

 
      

 53.3 52.653.3 57.140.548.051.4 (**)جميع البلدان الأقل نموا
 42.7 30.640.9 38.042.444.325.0 بلدان المنظمة
 15.9 14.016.4 16.713.815.412.3 البلدان النامية
        )دولار(لفرد لنمائية المساعدات الإ 

 49 3743 36273234البلدان الأقل نموا الأعضاء 
 48 3641 32343434 (**)جميع البلدان الأقل نموا

 33 3429 26172038 بلدان المنظمة
 ات الدولية حول التنميةمنظمة التعاون الٕاقتصادي والتنمية، الٕاحصاءمركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛:المصدر

 .من المانحين، وضمنها الهبات  (*)
 .م٢٠٠٧البيانات لا تشمل الرأس الأخضر لتخرجها من قائمة البلدان الأقل نموا في  (**)
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 )مليون دولار(إجمالي قيمة الدين الخارجي ١٦-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 2,041 1,654  (*)أفغانستان
 22,033 18,91920,491 12,43918,77420,129بنغلاديش

 857 811 1,837 1,2921,8281,920(*)بنين
 1,461 1,123 2,003 8321,7352,007 (*)بوركينا فاسو

 1,797 1,707 1,585 5141,5291,641(*)نشاد
 291 296 188293307291 (*)جزر القمر

 472 463 205385417412جيبوتي
 733 724 369634672668(*)غامبيا

 3,268 3,281 3,247 2,4763,4573,538(*)غينيا
 744 711 692745765693 (*)بيساو-غينيا

 562 477 78285372387المالديف
 2,018 1,649 3,228 2,4683,1143,320(*)مالي

 1,704 1,624 2,316 2,1132,3552,333 (*)موريتانيا
 3,105 2,985 4,507 4,6503,8854,811 (*)زمبيقمو

 972 857 1,984 1,7302,0741,977(*)النيجر
 2,588 1,930 3,865 3,7544,3893,942 (*)السنغال

 348 1,308 1,564 1,1761,5231,652 (*)سيراليون
 2,944 2,838 2,750 2,3702,8382,849 (*)الصومال

 19,126 17,38018,226 14,76217,15918,188 (*)السودان
 1,968 1,788 1,679 1,2811,7011,830(*)توغو

 1,611 1,265 4,427 2,6064,5434,753(*)أوغندا
 5,926 5,561 5,363 6,3525,3755,488اليمن

 76,570 71,770 79,103 82,912 78,621 62,347 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 144,231 156,063132,521 124,458154,668161,325 مواجميع البلدان الأقل ن
 835,968 700,049742,100 393,654672,839724,293 بلدان المنظمة
1,283,1292,470,4832,636,4512,633,0452,858,4323,466,045 البلدان النامية

البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة
       :مئوية من

 53.1 54.2 50.7 50.150.851.4 الأقل نموا جميع البلدان
 9.2 9.7 11.3 15.811.711.4 بلدان المنظمة
 2.2 2.5 4.93.23.13.0 البلدان النامية

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت:المصدر

 بالديون بلدان فقيرة مثقلة*
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 )مليون دولار(قيمة الدين الخارجي طويل الأجل ١٧-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 1,961.4 1,635.3 أفغانستان
 20,150.5 18,836.3 17,922.6 11,657.718,083.019,186.4بنغلاديش

 851.9 768.6 1,218.51,726.21,831.11,744.7بنين
 1,268.4 1,003.2 747.91,596.61,863.41,878.6 نا فاسوبوركي

 1,712.5 1,627.5 454.01,405.51,527.71,494.7نشاد
 279.2 259.8 175.4265.4273.2257.3 جزر القمر

 439.8 426.0 155.2355.5382.1376.5جيبوتي
 704.3 688.3 308.4566.6620.3625.0غامبيا

 3,048.0 2,979.9 2,252.83,154.03,187.72,930.5غينيا
 730.5 695.0 630.4712.5737.9671.3 بيساو-غينيا

 425.9 377.8 64.0259.5331.7325.4المالديف
 1,988.5 1,624.4 2,336.92,910.13,135.53,101.6مالي

 1,437.0 1,395.4 1,805.82,076.32,081.72,079.3موريتانيا
 2,532.8 2,354.1 4,230.63,243.14,122.53,719.4موزمبيق

 882.2 781.3 1,491.21,932.91,832.71,814.8النيجر
 2,228.9 1,809.1 3,018.53,993.73,702.13,681.2السنغال

 308.2 1,256.5 919.91,337.01,434.31,350.2سيراليون
 1,978.8 1,922.6 1,925.91,936.11,949.01,881.5الصومال

 12,337.4 11,663.4 11,074.8 9,651.211,109.811,547.3السودان
 1,654.6 1,553.5 1,080.71,484.41,605.21,446.3توغو

 1,575.1 1,107.7 2,177.54,158.34,425.64,216.4أوغندا
 5,343.2 4,997.6 5,160.44,744.54,799.34,717.1اليمن

 63,839.0 59,763.4 67,309.3 70,576.9 67,051.2 51,462.7 وا بالمنظمةالبلدان الأقل نم

106,015.7133,858.7138,566.6133,191.0109,993.1120,099.6 جميع البلدان الأقل نموا
330,322.1541,718.2574,618.6548,642.1585,972.6675,924.6 بلدان المنظمة
1,054,686.81,976,479.32,079,545.32,048,665.12,195,466.62,602,309.5 البلدان النامية

البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة
       :من

 53.2 54.3 48.550.150.950.5 جميع البلدان الأقل نموا
 9.4 10.2 15.612.412.312.3 بلدان المنظمة
 2.5 2.7 4.93.43.43.3 البلدان النامية

 ز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيتمرك:المصدر
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 )مليون دولار(قيمة الدين الخارجي قصير الأجل ١٨-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 21.0 18.2 أفغانستان
 1,382.4 1,178.0 688.4 155.9617.0712.0بنغلاديش

 0.6 39.5 39.4 55.429.024.0بنين
 155.0 85.1 21.2 84.014.129.1 بوركينا فاسو

 28.8 12.1 11.0 29.817.217.2نشاد
 11.8 36.3 33.4 12.427.533.7 جزر القمر

 16.3 18.8 16.6 50.19.213.4جيبوتي
 22.5 18.3 22.5 15.732.826.9غامبيا

 155.0 228.8 228.8 172.0166.4228.9غينيا
 8.4 8.1 9.9 56.512.111.2 بيساو-غينيا

 130.0 93.2 55.3 14.025.940.5المالديف
 17.0 17.0 17.0 61.835.439.5مالي

 254.2 228.6 167.0 237.6174.1160.7موريتانيا
 556.6 620.7 630.8 345.3432.5491.5موزمبيق

 49.3 49.3 153.69.68.941.4النيجر
 332.0 95.1 35.7 421.1155.535.7السنغال

 3.4 16.9 21.4 148.116.822.4سيراليون
 787.8 746.7 708.8 285.1735.4725.7الصومال

 6,306.9 5,786.66,045.1 4,155.25,450.26,047.8السودان
 311.3 225.9 218.6 113.0175.0197.9توغو

 26.5 148.1 79.4 146.4148.4135.4أوغندا
 413.4 317.6 353.2 1,191.5229.4312.9اليمن

10,247.510,990.3 9,186.5 9,315.1 8,513.6 7,904.5 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

20,685.0 17,398.419,213.0 13,051.814,618.616,362.0 جميع البلدان الأقل نموا
56,402.188,558.9111,119.0123,427.8141,280.9148,933.2 بلدان المنظمة
194,456.5387,184.0460,888.0535,200.5643,106.0848,195.1 البلدان النامية

البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة
       :مئوية من

 53.1 53.3 52.8 60.658.256.9 جميع البلدان الأقل نموا
 7.4 7.3 14.09.68.47.4 بلدان المنظمة
 1.3 1.6 4.12.22.01.7 البلدان النامية

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت:المصدر
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 )مليون دولار(إئتمانات صندوق النقد الأجنبيلإستغلا ١٩-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 59 0 أفغانستان
 501 476 308 62674231بنغلاديش

 4 3 53 187365بنين
 37 35 104 0125115 بوركينا فاسو

 56 68 79 3010696نشاد
 0 0 0000 جزر القمر

 16 18 19 02021جيبوتي
 6 18 21 453525غامبيا

 65 72 87 51136122غينيا
 5 8 12 52016 بيساو-غينيا

 6 6 0006المالديف
 13 8 109 69169145مالي

 13 0 69 7010490موريتانيا
 15 10 157 74209197موزمبيق

 40 27 128 85131135النيجر
 27 26 148 314240204السنغال

 37 35 192 108169196سيراليون
 177 168 160 159166174الصومال

 482 518 518 956599593لسودانا
 2 8 14 874227توغو

 9 9 131 282236192أوغندا
 169 246 292 0401376اليمن

 1,740 1,759 2,608 3,020 3,056 2,980 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 3,446 5,4743,315 5,3916,1916,397 جميع البلدان الأقل نموا
6,93042,56138,55627,97914,84611,111 بلدان المنظمة
33,986106,82096,01849,17919,85915,540 البلدان النامية

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت:المصدر
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  )مليون دولار(بل القطاع العام الدبن العام والدين المضمون من ق ٢٠-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 1,961 1,635 أفغانستان
 20,151 17,92318,836 11,65818,08319,186بنغلاديش

 852 769 1,745 1,2191,7261,831بنين
 1,268 1,003 1,879 7481,5971,863 بوركينا فاسو

 1,713 1,628 1,495 4541,4061,528نشاد
 279 260 175265273257 جزر القمر

 440 426 155356382377جيبوتي
 704 688 308567620625غامبيا

 3,048 2,980 2,931 2,2533,1543,188غينيا
 731 695 630713738671 بيساو-غينيا

 426 378 64260332325المالديف
 1,989 1,624 3,102 2,3372,9103,136مالي

 1,437 1,395 2,079 1,8062,0762,082موريتانيا
 2,533 2,354 3,719 4,2113,1643,712موزمبيق

 863 755 1,782 1,2301,8871,794النيجر
 2,029 1,658 3,540 2,9583,9443,557السنغال

 308 1,257 1,350 9201,3371,434سيراليون
 1,979 1,923 1,882 1,9261,9361,949الصومال

 12,337 11,07511,663 9,15511,11011,547السودان
 1,655 1,554 1,446 1,0811,4841,605توغو

 1,575 1,108 4,216 2,1784,1584,426أوغندا
 5,343 4,998 4,717 5,1604,7454,799اليمن

 63,620 59,587 67,135 69,982 66,876 50,626 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 118,001 131,720108,215 105,163133,141136,939 جميع البلدان الأقل نموا
 398,413 409,327377,864 311,826438,444449,369 بلدان المنظمة
995,1821,423,8451,466,6601,331,2871,234,5531,312,490 البلدان النامية

ةالبلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسب
       :مئوية من

 53.9 55.1 51.0 48.150.251.1 جميع البلدان الأقل نموا
 16.0 15.8 16.4 16.215.315.6 بلدان المنظمة
 4.8 4.8 5.14.74.85.0 البلدان النامية

 لى الٕانترنيتمركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات ع:المصدر

 

 



81 
 

 

 

 )مليون دولار) (صندوق النقد +طويل الأجل (المصروفات على الدين الخارجي ٢١-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 201.8 146.4 أفغانستان
 1,091.9 1,126.0 981.8 1,273.1937.51,150.9بنغلاديش

 124.2 81.1 87.2 120.369.480.6بنين
 233.7 301.4 219.3 77.2127.1255.6 كينا فاسوبور

 52.6 116.5 115.8 102.6188.2113.2نشاد
 4.8 3.0 5.19.63.22.7 جزر القمر

 29.0 51.9 30.6 27.030.426.3جيبوتي
 63.0 59.2 62.6 32.839.951.4غامبيا

 71.9 36.9 40.7 195.752.443.4غينيا
 18.3 12.6 18.2 36.519.530.8 بيساو-غينيا

 59.0 63.7 55.2 13.038.873.0المالديف
 262.3 150.8 282.0 194.6215.6167.7مالي

 192.6 174.8 143.2 148.0127.7116.8موريتانيا
 346.5 372.0 344.1 242.4224.8351.3موزمبيق

 98.6 124.7 153.5 147.8141.0141.9النيجر
 505.3 275.4 387.1 260.9217.5455.0السنغال

 28.3 59.1 71.4 15.063.1124.5سيراليون
 0.0 0.0 45.70.00.00.0الصومال

 662.1 455.5 414.3 185.1127.0313.7السودان
 4.1 52.9 15.1 109.95.520.0توغو

 495.6 263.4 236.2 371.7348.7214.5أوغندا
 299.8 346.6 247.8 305.4156.9157.2اليمن

 4,845.4 4,273.9 3,908.5 3,891.0 3,140.8 3,909.5 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

14,366.4 11,127.28,935.6 7,231.57,812.610,224.5 جميع البلدان الأقل نموا
102,178.2139,500.4159,423.7 38,551.260,628.387,197.7 بلدان المنظمة
122,265.2307,351.3361,325.9429,218.3507,738.9686,160.0 البلدان النامية

البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة
       :مئوية من

 33.73 47.83 35.13 54.0640.2038.06 جميع البلدان الأقل نموا
 3.04 3.06 3.83 10.145.184.46 بلدان المنظمة
 0.71 0.84 0.91 3.201.021.08 البلدان النامية

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت:المصدر
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 )مليون دولار(إجمال خدمة الدين على الدين الخارجي ٢٢-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 19.6 9.3 أفغانستان
 813.9 706.4 804.6 749.1671.6670.5بنغلاديش

 68.1 81.1 67.7 38.160.062.5بنين
 42.8 51.5 45.8 34.346.851.9 بوركينا فاسو

 71.5 63.2 54.4 11.841.039.0نشاد
 26.3 3.7 1.13.03.34.0 جزر القمر

 44.4 22.6 15.1 14.915.617.7جيبوتي
 35.6 33.1 28.3 37.720.437.2غامبيا

 174.5 164.8 161.8 168.6131.1171.8غينيا
 32.2 33.8 32.6 8.415.244.9 بيساو-غينيا

 44.7 35.0 34.5 8.821.732.9المالديف
 64.3 91.3 97.6 67.876.598.6مالي

 122.9 97.3 67.2 145.754.757.1موريتانيا
 40.8 51.6 82.9 78.583.672.6موزمبيق

 31.2 183.2 37.9 98.733.442.8النيجر
 180.7 194.0 202.6 324.1244.0335.6السنغال

 13.3 31.5 15.3 21.116.219.2سيراليون
 0.0 0.0 10.70.00.00.1الصومال

 364.2 296.0 390.3 49.7272.3314.3السودان
 18.4 29.3 24.1 85.717.422.0توغو

 66.8 114.7 171.6 144.783.9102.7أوغندا
 254.6 225.9 211.0 169.1175.8223.2اليمن

 2,530.6 2,519.3 2,549.5 2,419.8 2,084.3 2,268.7 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 9,960.5 6,937.98,812.3 4,268.35,166.66,041.3 جميع البلدان الأقل نموا
47,938.990,682.0102,960.4116,560.6129,072.7128,980.0 بلدان المنظمة
139,801.0389,664.6412,251.4474,399.1536,464.4540,025.0 البلدان النامية

البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة
       :مئوية من

 25.4 28.6 36.7 53.240.340.1 جميع البلدان الأقل نموا
 2.0 2.0 4.72.32.42.2 بلدان المنظمة

 0.5 0.5 1.60.50.60.5 لناميةالبلدان ا

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت:المصدر
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 )مليون دولار(إجمالي تسديد الفائدة على الدين الخارجي ٢٣-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 15.8 5.8 أفغانستان
 244.0 232.4 235.3 201.0175.9208.1بنغلاديش

 13.5 17.2 20.2 17.618.419.3بنين
 16.6 17.3 17.2 15.516.117.0 بوركينا فاسو

 19.3 17.4 16.8 5.011.911.6نشاد
 13.3 1.4 0.90.91.11.4 جزر القمر

 6.8 5.2 6.03.34.43.9جيبوتي
 11.6 9.8 12.39.19.110.5غامبيا

 40.8 44.2 47.0 58.834.344.2غينيا
 9.5 9.4 8.7 6.14.510.1 بيساو-غينيا

 14.4 11.9 2.85.38.79.9المالديف
 20.1 25.6 28.8 24.020.127.3مالي

 28.2 25.5 23.4 47.415.921.0موريتانيا
 26.2 26.8 26.6 37.724.625.0موزمبيق

 10.6 12.5 14.2 36.011.113.3النيجر
 60.6 74.8 57.4 127.878.174.2السنغال

 3.9 11.6 9.4 9.27.710.5سيراليون
 0.0 0.0 5.30.00.00.1الصومال

 82.4 50.0 67.3 33.658.179.2السودان
 5.5 5.3 43.02.93.33.3توغو

 15.9 29.7 35.8 35.927.336.9أوغندا
 69.3 71.5 62.3 88.457.768.8اليمن

 728.4 705.2 699.7 692.8 583.0 814.4 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 2,693.4 1,642.82,281.6 1,599.91,336.51,418.9 جميع البلدان الأقل نموا
31,399.0 29,004.526,447.2 19,058.922,319.423,114.6 بلدان المنظمة
110,052.4124,253.5150,363.7 61,031.798,353.098,477.6 البلدان النامية

البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة
       :مئوية من

 27.04 30.91 42.59 50.9043.6248.83 جميع البلدان الأقل نموا
 2.32 2.67 2.41 4.272.613.00 بلدان المنظمة
 0.48 0.57 0.64 1.330.590.70 البلدان النامية

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت:المصدر
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 )مليون دولار(إجمالي صافي النفقات المالية على الدين ٢٤-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 198.0 142.9 أفغانستان
 675.0 1,158.1 372.5 812.8513.8783.6بنغلاديش

 30.6 17.2 54.7 16.832.4-91.8بنين
 288.5 331.2 182.7 68.0101.4235.7 بوركينا فاسو

 15.5 69.6 75.2 98.2154.784.7نشاد
 8.1- 1.7 1.82.63.00.1 جزر القمر

 5.2- 36.2 22.6 20.815.516.8جيبوتي
 42.1 31.8 41.7 15.521.617.2غامبيا

 142.7- 83.8- 74.1- 22.2-167.4-86.1غينيا
 4.4- 13.8- 6.7-5.1-45.76.8 بيساو-غينيا

 63.7 78.6 45.6 0.462.9-8.6المالديف
 218.2 85.0 197.2 158.851.3100.3مالي

 124.9 144.1 90.4 102.239.983.6موريتانيا
 388.9 348.3 323.8 173.3101.4293.6موزمبيق

 78.0 39.9- 126.7 123.3120.3115.7النيجر
 613.1 215.6 241.9 86.575.1-232.0السنغال

 14.9 34.2 55.6 3.057.1123.8سيراليون
 0.0 0.0 0.0 33.1-58.00.0الصومال

 416.3 134.4 100.3 91.4347.6-169.1السودان
 47.2 4.1- 20.3 14.6-69.1-16.0توغو

 323.8 249.4 90.7 269.2283.1133.5أوغندا
 206.5 151.2 160.2 93.717.7-385.7اليمن

 3,584.8 3,087.8 2,121.3 2,452.2 944.1 2,939.8 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 8,219.5 7,233.23,893.4 5,339.52,949.16,839.7 جميع البلدان الأقل نموا
68,588.7 30,329.453,767.4 19,646.41,069.827,694.3 بلدان المنظمة
57,531.177,507.2116,024.2151,490.7205,595.4498,987.9 البلدان النامية

البلدان الأقل نموا بالمنظمة كنسبة
       :مئوية من

 43.6 79.3 29.3 55.132.035.9 جميع البلدان الأقل نموا
 5.2 5.7 15.088.38.97.0 بلدان المنظمة
 0.7 1.5 5.11.22.11.4 البلدان النامية

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت:المصدر
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 قيمة الدين الخارجي كنسبة من إجمالي الدخل القومي ٢٥-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 20.2 20.2 أفغانستان
 29.9 31.9 31.2 43.534.434.2بنغلاديش

 15.8 17.5 43.1 71.552.047.9بنين
 21.8 19.1 36.6 29.041.440.8 بوركينا فاسو

 41.1 48.6 47.9 33.775.859.1نشاد
 62.4 73.4 75.6 77.290.785.2جزر القمر

 54.3 56.9 55.7 44.360.059.8جيبوتي
 97.3 117.2115.8 50.6136.3139.8غامبيا

 82.1 101.298.3 93.196.589.5غينيا
 235.7 273.7262.7 310.1364.8328.8 بيساو-غينيا

 56.3 54.9 54.2 41.543.650.7المالديف
 29.4 28.6 61.2 99.576.669.4مالي

 59.7 121.258.6 196.4175.8145.4موريتانيا
 41.3 45.7 72.3 166.386.389.0موزمبيق

 22.9 23.5 59.1 68.579.368.6النيجر
 23.1 21.0 44.7 62.964.249.2السنغال

 18.8 108.981.2 124.9107.9122.2سيراليون
 113.3 122.8115.8 246.4139.7133.0الصومال

 34.9 42.6 51.4 105.980.471.3السودان
 79.2 81.0 80.0 79.296.988.9توغو

 12.1 11.8 45.2 65.765.757.3أوغندا
 25.0 27.6 33.2 170.947.341.6اليمن

 32.0 35.8 46.4 54.4 58.5 78.6البلدان الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة

 36.6 40.5 56.0 86.771.065.7 جميع البلدان الأقل نموا
 30.4 32.6 36.1 49.949.043.7 بلدان المنظمة
 24.9 25.0 27.2 40.336.132.3 البلدان النامية

حدة، قاعدةمركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت، قسم الٕاحصاء بالأمم المت: المصدر
 .البيانات الرئيسية المجمعة حول الحسابات القومية
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قيمة الدين الخارجي كنسبة من الصادرات ٢٦-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 116.7 88.5أفغانستان
 162.4 179.1 198.0 700.1255.5232.6بنغلاديش

 79.6 93.3 195.4 343.5245.0236.7بنين
 206.3 169.0 370.5 244.6462.1360.8 بوركينا فاسو

 46.9 47.5 49.5 175.8221.273.7نشاد
 424.0 517.3 526.4 659.3515.8560.3 جزر القمر

 146.3 148.2 143.1 55.2152.2166.2جيبوتي
 342.1 357.6 362.2 194.4400.9364.3غامبيا

 302.1 285.9 351.7 310.1428.4418.8غينيا
 565.8 553.5 610.3 2,471.2958.1915.4 بيساو-غينيا

 69.9 65.5 76.9 42.847.255.8المالديف
 106.6 88.5 235.1 568.5270.3272.7مالي

 110.0 106.8 332.4 463.4712.2393.6موريتانيا
 130.2 138.2 224.9 2,466.2317.1283.4موزمبيق

 126.3 130.0 314.2 326.8461.3369.3النيجر
 98.8 80.5 164.3 269.6240.3180.9السنغال

 94.3 411.9 555.6 467.3739.8671.2سيراليون
34,921.9 37,754.435,682.6 28,032.443,010.541,072.2الصومال

 169.7 251.3 287.6 2,035.4526.0387.4السودان
 245.5 260.6 272.3 250.1284.6304.5توغو

 73.7 77.1 290.2 1,032.6541.4420.6أوغندا
 76.3 70.7 78.3 1,293.4125.3108.8اليمن

 138.8 151.5 204.5 256.8 310.7 647.7 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 134.0 145.9 209.9 557.7315.1263.0 جميع البلدان الأقل نموا
 83.5 86.0 97.1 213.2139.3121.3 بلدان المنظمة
 73.3 72.1 80.8 218.5118.999.1 البلدان النامية

حدة، قاعدةمركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت، قسم الٕاحصاء بالأمم المت: المصدر
 .البيانات الرئيسية المجمعة حول الحسابات القومية
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 راتخدمات الدين على الدين الخارجي كنسبة من الصاد ٢٧-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

0.51.1أفغانستان
 6.0 6.2 42.29.17.78.4بنغلاديش

 6.3 9.3 10.18.07.77.2بنين
 6.0 7.7 10.112.59.38.5 بوركينا فاسو

 1.9 1.8 4.05.91.81.7نشاد
 38.3 6.5 3.95.36.07.2 جزر القمر

 13.8 7.2 4.06.27.15.2جيبوتي
 16.6 16.4 15.4 19.912.920.2غامبيا

 16.1 14.4 17.5 21.116.220.3غينيا
 24.5 26.3 28.7 30.119.553.8 بيساو-غينيا

 5.5 4.8 4.93.64.96.9المالديف
 3.4 4.9 15.66.68.17.1مالي

 7.9 6.4 31.916.69.69.6موريتانيا
 1.7 2.4 41.66.84.34.1موزمبيق

 4.1 27.8 18.67.48.06.0النيجر
 6.9 8.1 8.6 23.313.415.4السنغال

 3.6 9.9 8.47.97.85.4سيراليون
 0.0 0.2 126.60.00.01.8الصومال

 3.2 4.1 6.88.36.76.5السودان
 2.3 4.3 16.72.93.73.9توغو

 3.1 7.0 57.310.09.111.2أوغندا
 3.3 2.9 34.44.14.43.1اليمن

 4.6 5.3 6.6 7.5 8.2 23.6 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 9.3 9.7 19.110.59.99.3 جميع البلدان الأقل نموا
 12.9 15.0 16.2 26.018.817.2 بلدان المنظمة
 11.4 13.5 14.6 22.918.815.5 البلدان النامية

ند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت، قسم الٕاحصاء بالأمم المتحدة، قاعدةمركز أنقرة، قاعدة بيانات البيز: المصدر
 البيانات الرئيسية المجمعة حول الحسابات القومية
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 تسديد فوائد الدين الخارجي، كنسبة من الصادرات ٢٨-الجدول أ 

1990200320042005 2006 2007 

 0.9 0.3 تانأفغانس
 1.8 2.0 2.5 11.32.42.4بنغلاديش

 1.3 2.0 2.2 4.72.52.4بنين
 2.3 2.6 3.2 4.64.33.1 بوركينا فاسو

 0.5 0.5 0.5 1.71.70.5نشاد
 19.4 2.4 2.6 3.01.62.0 جزر القمر

 2.1 1.7 1.4 1.61.31.8جيبوتي
 5.4 4.8 5.7 6.55.74.9غامبيا

 3.8 3.8 5.1 7.44.35.2غينيا
 7.3 7.3 7.7 21.75.712.1 بيساو-غينيا

 1.8 1.6 2.0 1.50.91.3المالديف
 1.1 1.4 2.1 5.51.72.2مالي

 1.8 1.7 3.4 10.44.83.5موريتانيا
 1.1 1.2 1.3 20.02.01.5موزمبيق

 1.4 1.9 2.2 6.82.52.5النيجر
 2.3 3.1 2.4 9.24.33.4السنغال

 1.1 3.6 3.4 3.63.74.2سيراليون
 0.0 0.2 1.8 62.40.00.0الصومال

 0.7 0.7 1.1 4.61.81.7السودان
 0.7 0.8 0.5 8.40.50.6توغو

 0.7 1.8 2.3 14.23.33.3أوغندا
 0.9 0.9 0.9 18.01.31.4اليمن

 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 8.5 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 2.5 2.5 2.2 7.22.72.3 جميع البلدان الأقل نموا
 3.1 3.1 4.0 10.34.63.9 بلدان المنظمة
 3.2 3.1 3.4 10.24.73.7 البلدان النامية

أمم المتحدة، قاعدةمركز أنقرة، قاعدة بيانات البيزند؛ البنك الدولي، التمويل الدولي للتنمية، قاعدة البيانات على الٕانترنيت، قسم الٕاحصاء بال: المصدر
 البيانات الرئيسية المجمعة حول الحسابات القومية
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 (100=2001-1999)مؤشر إنتاج الغذاء ٢٩-الجدول أ 

2000200120022003 2004 2005 2006 2007 

 122 112 124 109 9490109112أفغانستان
 126 118 116 104 102100103106بنغلاديش

 109 113 120 122 101102108114بنين
 122 126 125 110 86114113124 بوركينا فاسو

 110 120 120 108 93108107114نشاد
 105 102 99 104 100102101104 جزر القمر

 153 154 115 113 102104116114جيبوتي
 69 96 91 106 1011086784غامبيا

 129 125 119 114 100100105109غينيا
 114 114 113 108 100103103105 بيساو-غينيا

 50 109 78 113 1039493103المالديف
 145 133 127 111 94101103120مالي

 112 112 112 108 100101105107موريتانيا
 99 110 112 110 9599101105موزمبيق

 146 140 129 112 93110118131النيجر
 74 83 99 85 102956084السنغال

 185 206 172 150 92108124135سيراليون
 103 103 107 105 10199102104الصومال

 124 126 116 112 97108108117السودان
 121 118 110 106 94103101104توغو

 105 104 106 107 99104108108أوغندا
 129 123 116 114 99107106113اليمن

 116 120 115 111 110 103 103 98 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 118 119 115 110 98102103107 جميع البلدان الأقل نموا
 116 119 114 112 99102104109 بلدان المنظمة
 113 112 110 108 99101103104 البلدان النامية

 الفاوالٕاحصائية، بياناتالقاعدة :المصدر
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 (100=2001-1999)مؤشر إنتاج الغذاء مقابل الفرد ٣٠-الجدول أ 

2000200120022003 2004 2005 2006 2007 

 93 89 103 94 9488101101أفغانستان
 111 105 106 96 1029899100بنغلاديش

 87 93 102 107 10199101104بنين
 98 105 107 97 86111106113 بوركينا فاسو

 86 97 100 93 9310499102نشاد
 88 87 86 94 100999696 جزر القمر

 134 137 104 105 102101111107جيبوتي
 56 80 78 93 1011046377غامبيا

 113 111 109 106 10099101103غينيا
 92 95 97 95 1001009796 بيساو-غينيا

 45 99 72 106 103939098المالديف
 118 111 110 99 949897110مالي

 92 94 97 96 100989998موريتانيا
 84 95 99 100 95979697موزمبيق

 114 113 109 97 93106110118النيجر
 62 71 87 77 102935777السنغال

 143 162 140 126 92104114118سيراليون
 83 86 92 93 101969695الصومال

 107 111 105 103 97106104110السودان
 99 99 95 94 941009595توغو

 84 86 90 95 9910110198أوغندا
 105 103 100 101 99104100103اليمن

 95 101 99 99 101 97 100 98 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 99 102 102 99 981009899 جميع البلدان الأقل نموا
 100 104 102 102 9999100102 ان المنظمةبلد

 102 103 102 103 9999100100 البلدان النامية

 الفاوالٕاحصائية، بياناتالقاعدة :المصدر
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 )يوم/شخص/يسعر حرار(إستهلاك الغذاء،إستهلاك الطاقة الغذائية ٣١-الجدول أ 

1990-921995-97 2003-05 

  أفغانستان
 2230 20101960بنغلاديش

 2290 20902140بنين
 2620 24402490 بوركينا فاسو

 1980 16901800نشاد
 1800 19201830 جزر القمر

 2170 17201860جيبوتي
 2140 23002100غامبيا

 2540 24602490غينيا
 2050 22902150 بيساو-غينيا

 2630 23902430المالديف
 2570 24402420مالي

 2790 26702770موريتانيا
 2070 17501850موزمبيق

 2140 19701950النيجر
 2150 21002040السنغال

 1910 19401980سيراليون
  الصومال

 2290 20702200السودان
 2020 18701970توغو

 2380 22602170أوغندا
 2010 19801980اليمن

 2239 2129 2118 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 2190 21082084 جميع البلدان الأقل نموا
 2605 24652526 بلدان المنظمة
 3380 32203230 البلدان النامية

 الفاوالٕاحصائية، بياناتالقاعدة :المصدر
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)مليون دولار(صادرات الغذاء  ٣٢-الجدول أ 

20002001200220032004 2005 2006 2007 2008 

 27    انأفغانست
 1057 857 693 581 418327370371511بنغلاديش

    70 38391134851بنين
     3539335864 بوركينا فاسو

     نشاد
     67958 جزر القمر

     جيبوتي
 8 10 9 4 126336غامبيا

 25 34 88 73 1311817غينيا
      بيساو-غينيا

 124 106 134 103 4144567691المالديف
 135 101 89 64 871455267مالي

 188 175  138 71827496143موريتانيا
 299 268 365 245 156160219178241موزمبيق

 96 68 80 67 10998818686النيجر
 443 569 495 424 363363402428462السنغال

     سيراليون
     الصومال

 300  299 296 508189284259357السودان
 68 44  77 3840587892توغو

 923 739 523 473 241276297103372أوغندا
 390 332 277 247 122165182181اليمن

4082 30533303 2862 20222749 2216 20571874 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 9324 6542 5790 5426 36073523371139754962 جميع البلدان الأقل نموا
284722843733768390504521550852578407539899951 بلدان المنظمة

 قاعدة البيانات الٕاحصائية لمنظمة التجارة العالمية:المصدر
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)مليون دولار(واردات الغذاء  ٣٣-الجدول أ 

20002001200220032004 2005 2006 2007 2008 

 180    أفغانستان
 5059 3946 2620 1755 12541398138719181747بنغلاديش

    268 120123174215218بنين
     77120124136151 بوركينا فاسو

     نشاد
     1614151627 جزر القمر

     جيبوتي
 98 100 81 98 6555606193غامبيا

 252 217 284 261 148141154185غينيا
      بيساو-غينيا

 220 182 148 116 92898999117المالديف
 416 323 314 255 122141164228187مالي

 462 364 269 137 66697894144موريتانيا
 575 542 395 360 162147186238300موزمبيق

 310 226 240 252 135174164188207النيجر
 1693 1221 858 898 362463509708805السنغال

     سيراليون
     الصومال

 1229 519 1053 907 360466475511السودان
 133 115  92 59819097101توغو

 587 436 348 308 132123151197280أوغندا
 2405 2125 1509 1522 81884010171052ليمنا

1031613620 72298117 3958464956876125 3170 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

111281335018183 9705 47675741648584268681 جميع البلدان الأقل نموا
43126431634653752609619196942777626102066143307 بلدان المنظمة

 قاعدة البيانات الٕاحصائية لمنظمة التجارة العالمية:المصدر
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 )سنة/طن متري(إجمال شحن غلال المعونات الغذائية ٣٤-الجدول أ 

1990-921995-972000-02 2004-06 

 121423 72035140966272361أفغانستان
 235974 1017497658438567088بنغلاديش

 10968 95891365212066بنين
 23939 460572019121958 بوركينا فاسو

 52767 287751871918749نشاد
 50632191 جزر القمر

 12043 127301080011307جيبوتي
 8206 1063144534817غامبيا

 24621 22041933625665غينيا
 6559 872137418591 بيساو-غينيا

 10330 287432783116المالديف
 20467 27732133794850مالي

 51199 586582320734897موريتانيا
 100272 556997188415197886موزمبيق

 62608 389111484820705النيجر
 16720 53113821323143السنغال

 29767 376745118538883سيراليون
 74470 1472141673224470الصومال

 483766 46745670255127462السودان
 1414 1304948363333توغو

 111660 177183502158663أوغندا
 77820 8530937120158306اليمن

 1543433 1532406 1401931 2904210 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 3062477 3548799 46161052916962 جميع البلدان الأقل نموا
 2103218 2935511 61456492389422 بلدان المنظمة

 الفاوالٕاحصائية، بياناتالقاعدة :المصدر
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 )٪(حصة المعونات الغذائية في إجمالي الٕاستهلاك  ٣٥-الجدول أ 

1990-921995-972000-02 2004-06 

  أفغانستان
 4.22.51.80.7بنغلاديش

 1.11.20.90.6بنين
 2.51.11.00.8 بوركينا فاسو

 2.81.61.23.0ادنش
 5.12.10.00.0 جزر القمر

 12.89.48.47.9جيبوتي
 5.22.72.53.5غامبيا

 1.50.61.81.7غينيا
 4.02.03.52.9 بيساو-غينيا

 5.05.04.213.0المالديف
 1.50.60.20.8مالي

 11.34.04.76.5موريتانيا
 24.76.95.52.7موزمبيق

 2.60.90.92.7رالنيج
 3.10.51.30.8السنغال

 4.97.26.23.5سيراليون
  الصومال

 9.31.52.07.1السودان
 2.10.60.30.1توغو

 0.81.11.22.2أوغندا
 3.51.34.11.9اليمن

 3.2 2.5 2.8 6.0 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 8.16.35.04.0 جميع البلدان الأقل نموا
 6.13.12.92.2 بلدان المنظمة

 الفاوالٕاحصائية، بياناتالقاعدة :المصدر
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)مليون(عدد من يواجهون نقص التغذية ٣٦-الجدول أ 

1990-921995-972000-02 2004-06 

 أفغانستان
 40.2 41.651.440.1بنغلاديش

 1.6 1.51.71.6بنين
 1.3 1.31.31.6 بوركينا فاسو

 3.9 3.73.83.7نشاد
 0.4 0.20.30.4 جزر القمر

 0.2 0.30.30.3جيبوتي
 0.5 0.20.40.4غامبيا

 1.5 1.21.31.5غينيا
 0.5 0.20.30.4 بيساو-غينيا

 0.0 0.00.00.0المالديف
 1.2 1.11.31.3مالي

 0.2 0.20.20.2موريتانيا
 7.5 8.28.67.9موزمبيق

 3.8 3.13.83.7النيجر
 2.9 2.33.03.4السنغال

 2.5 1.91.82.4سيراليون
 الصومال

 7.5 8.37.27.5السودان
 2.3 1.81.82.3توغو

 4.4 3.65.14.1أوغندا
 6.7 3.85.05.7اليمن

 89.1 88.5 98.6 84.5 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 241.5 201.3240.1234.7 جميع البلدان الأقل نموا
 187.0 173.3177.4190.7 بلدان المنظمة
 851.4 817.8796.8827.3 البلدان النامية

 الفاوالٕاحصائية، بياناتالقاعدة :المصدر
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)٪(السكانبينتفشي نقص الغذاء ٣٧-الجدول أ 

1990-921995-972000-02 2004-06 

  أفغانستان
 26 364028بنغلاديش

 19 282622بنين
 9 141213 بوركينا فاسو

 38 595142نشاد
 51 404855 جزر القمر

 31 605038جيبوتي
 29 203129غامبيا

 16 191818غينيا
 31 202629 بيساو-غينيا

 7 998المالديف
 10 141512مالي

 8 1087موريتانيا
 37 595242موزمبيق

 28 384032النيجر
 25 283232السنغال

 46 454351سيراليون
  الصومال

 20 312422السودان
 37 453941توغو

 15 192316أوغندا
 32 303130اليمن

 26 28 31 31 البلدان الأقل نموا بالمنظمة

 29 333331 جميع البلدان الأقل نموا
 18 232019 بلدان المنظمة
 16 201817 البلدان النامية

 الفاوالٕاحصائية، بياناتالقاعدة :المصدر

 

  
  
  


