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  املشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا 
  والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
. متثل البلدان األقل منوا يف العامل، وعددها مخسون حاليا، الشرحية األفقر واألضعف بني شرائح اتمع الدويل

ؤمتر اإلسالمي حيث يشكلون أكثر من ثلث أعضائها وينتمي إثنان وعشرون بلدا من تلك البلدان إىل منظمة امل
وعليه، فإن قضايا ومشاغل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف هذا الصنف من البلدان متثل . السبعة واخلمسني

. حتديا كبريا ال بالنسبة للبلدان املعنية ذاا فحسب بل كذلك للمجموعة اإلسالمية ككل ولشركائهما التنمويني
ذه الورقة التطورات األخرية اليت شهدا اقتصادات البلدان األقل منوا األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وحتلل ه

وترصد االجتاهات األخرية ألهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية يف تلك البلدان خالل السنوات اخلمس األخرية 
  .اليت تتوفر حوهلا البيانات

  
  مقدمـــــة. 1
  

 توصية الس 2003معية العامة لألمم املتحدة يف الرابع من ديسمرب من عام اعتمدت اجل
االقتصادي واالجتماعي بضم تيمور الشرقية رمسيا إىل قائمة البلدان األقل منوا ليصبح جمموعها 

ومتثل هذه البلدان اخلمسون األقل منوا الشرحية األفقر واألضعف بني شرائح اتمع . مخسني بلدا
 ملا يعوزها من موارد وامكانيات لتحصني اقتصاداا اهلشة من التأثريات اخلارجية الدويل

 .والكوارث الطبيعية
 

ويعيق الضعف اهليكلي القتصادات البلدان املذكورة ونقص قدراا فيما يتعلق بالنمو والتنمية، 
ومن . معيشة شعوافضال عما تواجهه من معوقات جيوفيزيائية، اجلهود اليت تبذهلا لرفع مستوى 

هذا املنطلق، متثل التنمية االقتصادية واالجتماعية حتديا رئيسيا لتلك البلدان ولشركائها التنمويني 
وبالطبع، تم منظمة األمم املتحدة بشكل خاص بتنمية البلدان . وللمجتمع الدويل على السواء

 اموعات األخرى ضمن البلدان األقل منوا نظرا ألن احتياجاا التنموية تفوق مثيالا لدى
  . النامية

  
ومن بني البلدان اخلمسني األقل منوا يف العامل، ينتمي اثنان وعشرون بلدا إىل منظمة املؤمتر 

 وعليه، فإن املنظمة تعري اهتماما خاصا إىل تلك البلدان األعضاء من خالل رصد .اإلسالمي
لها والعمل على اختاذ إجراءات خاصة التطورات احلاصلة لديها وتسليط الضوء على مشاك
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ويف هذا السياق، تلقي هذه الورقة . لصاحلها وخصوصا يف جماالت التعاون املايل والتجاري والفين
 املؤمتر االسالمي  البلدان األقل منوا األعضاء يف منظمةاقتصادات األخرية يف على التطورات الضوء

 الرئيسية لديها خالل األعوام اخلمسة األخرية اليت من خالل حتليل اجتاهات املؤشرات االقتصادية
ويتم التحليل يف ضوء التطورات الدولية واإلقليمية والقطرية من خالل . تتوفر البيانات حوهلا

  .مقارنة أداء كافة البلدان األقل منوا مبثيله لدى جمموعيت بلدان املنظمة والبلدان النامية
  
  عامة نظرة :منوا األقل البلدان .2
  

من جمموعة البلدان اليت أدرجتها منظمة األمم املتحدة رمسيا ضمن هذه " البلدان األقل منوا"تتألف 
الفئة من البلدان على ضوء اخنفاض ناجتها احمللي اإلمجايل للفرد وضعف مواردها البشرية 

كل ثالث ويتم تقييم املسرية التنموية لتلك البلدان . وحساسية اقتصاداا للتأثريات اخلارجية
. سنوات من ِقبل جلنة السياسة التنموية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة

كما تقوم اللجنة بتقدمي التوصيات حول إدراج البلدان يف قائمة البلدان األقل منوا أو إخراجها 
  .منها وكذلك وضع املعايري واحلدود املناسبة هلذا الغرض

  
اخنفاض ) 1: (ر تنقيح تلك املعايري واحلدود، وتتمثل قائمتها احلالية فيما يليويتم من حني إىل آخ

ضعف األصول البشرية، ويتم قياسه ) 2(الدخل، ويتم قياسه بالدخل القومي اإلمجايل للفرد، 
احلساسية االقتصادية، ويتم قياسها مبؤشر ) 3(مبؤشر مركب يسمى مؤشر األصول البشرية، 

  ).2004األونكتاد، (ساسية االقتصادية مركب يعرف مبؤشر احل
  

ويتم إدراج البلد ضمن قائمة البلدان األقل منوا عندما تتوفر فيه الشروط الالزمة ضمن املعايري 
كما يتم إخراج البلد من هذه .  مليون نسمة75الثالثة جمتمعة، وعلى أال يتجاوز عدد سكانه 

ارين على األقل من تلك املعايري الثالثة، وعلى القائمة عندما تسقط عنه الشروط الالزمة ضمن معي
أن ميتد ذلك لدورتني ثالثيتني متتاليتني على األقل من دورات جلنة السياسة التنموية لتقييم املسرية 

، مت االتفاق على أن 2003وخالل دورة التقييم اليت جرت يف عام . التنموية للبلدان األقل منوا
 دوالرا مبقياس 750اج بلد ما ضمن قائمة البلدان األقل منوا هو يكون معيار اخنفاض الدخل إلدر
  . دوالر إلخراجه منها900الدخل القومي اإلمجايل للفرد، و

  
 أول قائمة بالبلدان األقل منوا تضمنت 1971يف عام وقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 بلدا يف عام 48صورة مستمرة ليصل إىل ويف األعوام التالية، ارتفع عدد تلك البلدان ب.  بلدا24
وقد كان من املؤمل أن تسفر جهود التنمية عن خروج بلدان هذه اموعة، الواحد تلو . 1994

، مل ينجح يف حتقيق 1971اال أنه منذ عام . اآلخر، من القائمة مع ارتفاع مستوياا التنموية
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 على العكس من ذلك، مت يف أوائل بل). 1994بوتسوانا يف عام (ذلك اهلدف سوى بلد واحد 
، مت 2003ويف عام .  بلدا49 إدراج السنغال رمسيا يف القائمة ليصبح جمموعها 2001عام 

  . بلدا50إدراج تيمور الشرقية رمسيا يف القائمة ليصبح جمموعها 
  

 ٪11أي نسبة ( مليون نسمة 727يبلغ العدد امع لسكان البلدان اخلمسني األقل منوا حوايل 
وال تكمن . ميثلون الشرحية األفقر واألضعف بني شرائح اتمع الدويل) من إمجايل سكان العامل

معاناة تلك البلدان يف الفقر املدقع الذي تعيش فيه أغلبية سكاا فحسب، بل ويف ضعف 
كما ميكن . اقتصاداا ومؤسساا ومواردها البشرية، فضال عما تواجهه من معوقات جيوفيزيائية

  .اعتبار التوزيع اإلقليمي لتلك البلدان عائقا هاما أمام أداء منوها وتنميتها
  

يف القارة اإلفريقية وخصوصا يف منطقة أفريقيا )  بلدا34(وبينما تقع غالبية البلدان األقل منوا 
 بلدا هي عبارة عن 11 بلدا آخر هي عبارة عن بلدان غري ساحلية و16جنوب الصحراء، فإن 

 بلدا منها ضمن جمموعة البلدان الفقرية شديدة املديونية، كما يصنف 30 ويصنف .جزر صغرية
). 1اجلدول امللحق ( بلدا ضمن جمموعة البلدان املصدرة للسلع غري النفطية، معظمها زراعية 28

سواء وعليه، فإن حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان األقل منوا يشكل حتديا رئيسيا 
  .للمجتمع الدويل ككلسبة هلا أو بالن
  

وبناء على ما تقدم، ونظرا ألن االحتياجات التنموية لتلك البلدان تفوق قدرات اقتصاداا 
فعلى مدار العقود الثالثة . ومواردها احمللية، فهي تلقى اهتماما خاصا من ِقبل منظمة األمم املتحدة

 احلاصلة يف تلك البلدان بصورة منتظمة املاضية، عكفت املنظمة الدولية على رصد التطورات
وأكدت على ضرورة اختاذ إجراءات خاصة لصاحلها وخصوصا يف جماالت التعاون املايل 

وقد أدت هذه اجلهود إىل زيادة وعي اتمع الدويل باالحتياجات اهلامة . والتجاري والفين
ىل ركود االقتصاد وانتشار والضرورية لتلك البلدان كيما تفلت من براثن التخلف الذي يؤدي إ

 .الفقر
  

ومع مرور الزمن، قامت العديد من املنظمات داخل إطار منظومة األمم املتحدة خبلق نشاطات 
حمورية هامة لصاحل تلك البلدان مما أدى إىل زيادة احليز الذي تتمتع به سواء ضمن برامج العمل 

البلدان املاحنة واملنظمات متعددة كما تغريت سياسات . املنتظمة أو نشاطات التعاون الفين
األطراف لصاحل تلك البلدان من عدة زوايا، فقد حصل حتول يف حصة املساعدات الرمسية املقدمة 
إىل تلك البلدان حيث مل يكتف العديد من البلدان املاحنة بزيادة حصته من تلك املساعدات وإمنا 

وميكن . ستحقة هلا لدى تلك البلداناختذت كذلك العديد من اإلجراءات لتخفيف الديون امل
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مالحظة ذلك بوضوح بالنسبة للعديد من املنظمات متعددة األطراف اليت توجه حاليا جزءا كبريا 
  .من مساعداا إىل البلدان األقل منوا من خالل مبادرات وبرامج خاصة

  
لدان األقل منوا مغفلة ومع ذلك، مل تصل هذه اجلهود حىت اآلن إىل النتائج املطلوبة حيث التزال الب

ويبقى تناقص املوارد املالية احمللية والدولية، وزيادة . من حيث عملية العوملة مما يزيد من ميشها
عبء الدين اخلارجي، وتقلبات أسعار السلع، من العوامل اخلطرية اليت دد مسرية النمو والتنمية 

  .لدى تلك البلدان
  
  االجتاهات االقتصادية األخرية:  منظمة املؤمتر اإلسالميالبلدان األقل منوا األعضاء يف. 3
  
  نظرة عامة. 3-1
  

 بلدان أعضاء يف منظمة املؤمتر 8 وضمت 1971صدرت أول قائمة بالبلدان األقل منوا يف عام 
 رجعوت. 1997 بلدا يف عام 21 ليصل إىلإال أن هذا العدد ارتفع بصورة منتظمة . 1اإلسالمي

ستة (بلدان اليت كانت ضمن فئة البلدان األقل منوا وانضمت إىل املنظمة زيادة إىل اللهذه ا
منوا  لـاألق البلدان فئـة ضمن وأصبحت ةـيف املنظم اءـأعض انتـ، والبلدان اليت ك2)بلدان

، يصبح جمموع البلدان 2001وبانضمام السنغال إىل فئة البلدان األقل منوا يف عام . 3) بلدان7(
  . بلدا22ء يف منظمة املؤمتر االسالمي األقل منوا األعضا

  
ومتثل البلدان اإلثنان والعشرون األقل منوا األعضاء يف املنظمة جزءا كبريا من كافة البلدان األقل 

 من ٪51.4 مليون نسمة ميثلون نسبة )373.26 (2003ا يف عام جمموع سكا بلغفقد . منوا
٪ 45.1ونسبة  جمموع ناجتها احمللي اإلمجايل٪ من 59.7 ونسبة  البلدان األقل منوا كافةسكان

إال أنه كما هو احلال بالنسبة لباقي البلدان . 4من جمموع صادراا السلعية، بالقيمة اجلارية للدوالر
األقل منوا، فإن الضعف اهليكلي الذي تتسم به اقتصادات البلدان األقل منوا األعضاء ونقص 

  .يعيقان اجلهود اليت تبذهلا لرفع مستوى معيشة شعواقدراا فيما يتعلق بالنمو والتنمية 
  

كما ميكن اعتبار التوزيع اإلقليمي للبلدان األقل منوا األعضاء، فضال عما تواجهه من معوقات 
ويف هذا السياق، من املفيد لفت النظر إىل أن . جيوفيزيائية، عائقني هامني أمام منوها وتنميتها

                                                
  . أفغانستان، تشاد، غينيا، مايل، النيجر، الصومال، السودان، اليمن1
  . بنني، بوركينا فاسو، املالديف، موزمبيق، توغو، أوغندا2
  . بنغالديش، جزر القمر، جيبويت، غامبيا، غينيا بيساو، موريتانيا، سرياليون3

  .لى التوايل ع8 و3 و2 انظر اجلداول امللحقة 4
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ة بلدان يف أربعقع  بينما تفريقيا جنوب الصحراءأيف إقليم تقع )  بلدا18( البلدان تلكغالبية 
اجلدول امللحق ( جزيرتني صغريتني عن عبارة بلدان غري ساحلية وبلدين ستةتضم اموعة و. آسيا
1.(  
  

فريقيا جنوب أ، وخصوصا منها تلك الواقعة يف البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمةوتتسم 
درة على تطوير اقتصاداا الوطنية وضمان مستوى املعيشة الالئق لشعوا الصحراء، بعدم الق

 12 يزال وال .إضافة إىل كون اقتصاداا شديدة التأثر بالصدمات اخلارجية والكوارث الطبيعية
 التنموية جهودها يف تعتمد اليت النفطية غري األولية للسلع املصدرة البلدان ضمن يصنف منها بلدا
تصنف  أخرى، ناحية ومن .زراعية سلع معظمها يف هي السلع، من حمدود عدد وتصدير إنتاج على
البلدان شديدة املديونية بينما  بلدان من البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة ضمن جمموعة 8
صنف ضمن .  بلدان أخرى ضمن البلدان معتدلة املديونية8صنف تأما البلدان الستة املتبقية فهي ت
 بلدا ضمن جمموعة البلدان الفقرية شديدة 17 وعلى العموم يصنف .لبلدان منخفضة املديونيةا

  ).17اجلدول امللحق (املديونية 
  

 األقل منوا    اإلثنان والعشرون  متثل البلدان وعليه، وكما سيتبني من اجلزء الالحق من هذه الورقة،          
فبينما يبلغ عـدد سـكاا      . إلسالميةأضعف وأفقر شرحية ضمن اموعة ا      األعضاء يف املنظمة  

٪ من جمموع سكان البلدان األعضاء يف منظمة 27.1 مليون نسمة أي ما يعادل نسبة 373.26
اموعة االسالمية ككل، كما من إمجايل إنتاج ٪ 7.4املؤمتر اإلسالمي، فهي ال تنتج سوى نسبة 

ط ـمتوسويقل  . ر اجلارية للدوالر  ٪ من إمجايل صادراا باألسعا    3.2ال تتجاوز صادراا نسبة     
مستواه على صعيد اموعة اإلسالمية ككل      ثلث  عن   ) دوالرا 377 ( احمللي اإلمجايل للفرد   هاناجت

  ). دوالرا1246(
  
  هيكل االقتصاد. 3-2
  

الضوء على اهليكل العام القتصادات البلدان األقل منوا األعـضاء يف           من الورقة   يلقي هذا القسم    
ويـبني  ). الناتج احمللي اإلمجايل   (ها حتليل خمتصر للتوزيع القطاعي إلنتاج     ل عرض من خال املنظمة  
، متوسط احلـصص    5 أدناه، وهو مستخرج من البيانات املعروضة يف اجلدول امللحق           1اجلدول  

. القطاعية يف الناتج احمللي اإلمجايل لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة كمجموعة واحدة             
لتفادي مـشكلة نقـص     ) 2002-1998(س  ـساب املتوسط لفترة السنوات اخلم    وقد مت ح  

  .البيانات بالنسبة لبعض البلدان ومشكلة التقلبات الدورية السنوية بالنسبة للبعض اآلخر
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 قطـاع  أن إىل 1 اجلدول يف املعروضة األرقام تشري منوا، األقل البلدان لكافة بالنسبة احلال هو وكما
 البلـدان  يف رئيسيا دورا يلعب ،)٪47( اإلمجايل احمللي الناتج يف نسبة بأعلى ميسه وهو اخلدمات،

 علـى  أيـضا  ذلـك  وينطبق .دخلها مصادر من هاما مصدرا ويشكل املنظمةب األعضاء منوا األقل
 األعـضاء،  منوا األقل للبلدان الفردي املستوى وعلى .ككل النامية والبلدان املنظمة بلدان يتجمموع
 تتراوحو .البيانات حوهلا تتوفر بلدا 16 لدى اإلمجايل احمللي الناتج يف نسبة بأعلى القطاع هذا يسهم
  ).5 امللحق اجلدول( جيبويت لدى ٪80و سرياليون لدى ٪22 بني اإلسهام ذلك نسبة

  
  اإلنتاج هيكل :1 اجلدول

  )2002-1998 الفترة متوسط اإلمجايل، احمللي الناتج من كنسبة املضافة القيمة(
  

  الصناعة  الزراعة  
 الصناعات
  التحويلية

  منها
  اخلدمات

  47  12  25  28  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة
  45  11  22  33  *كافة البلدان األقل منوا 

  47  15  38  15  كافة بلدان املنظمة
  25  20  33  12  *كافة البلدان النامية 

  .5 امللحق اجلدول :املصدر
  .2002 عام متوسط (*)
  
تسهم بنسبة  متثل الزراعة ثاين أهم نشاط اقتصادي لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة إذ               و
، وهي نسبة أعلى بكثري من متوسطها لدى جممـوعيت بلـدان            احمللي اإلمجايل  اتجـ يف الن  28٪

 منوا  ، ولكنها أدىن بكثري من متوسطها لدى البلدان األقل        )٪12(والبلدان النامية   ) ٪15(املنظمة  
النـشاط االقتـصادي   لذلك، يسود اعتقاد بأن هذا القطاع ميثـل       ). ٪33(على مستوى العامل    

وعلى املستوى   .ااقتصادا األكرب يف تسيري جمريات      دوراللعب  ه ي أنبولدى تلك البلدان     الرئيسي
 األقل  بلدا من البلدان   13 الناتج احمللي اإلمجايل لدى      من ٪30نسبة  ب هذا القطاع    سهميالفردي،  

اجلدول امللحق  ( ويهيمن بشكل واضح على اقتصادات مخسة بلدان منها          منوا األعضاء يف املنظمة   
 البلـدان ال يـزال      من تلك وعلى الرغم من هذه األمهية، إال أن اإلنتاج الزراعي يف الكثري            . )5

. ديرسواء من حيث تلبية احتياجات السوق احمللية أو من حيـث التـص            إىل درجة كبرية    متخلفا  
  .5 البلدانمعظم تلك مرتفعة يف ئيالغذااألمن نقص الفقر و ظلت مستويات لذلك، فقد

  

                                                
الفقر وانعدام األمن الغذائي يف البلدان األقل منوا والبلدان ذات الدخل املنخفض : " انظر تقرير مركز أنقرة5

  .2003، أكتوبر "األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي



123  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

 منوا األقل البلدان جمموعة لدى لثالثا الرئيسي النشاط الصناعة قطاع ميثل أخرى، ناحية ومن
لدى مثيلتها أكرب من  حصة مع أاو .٪25 نسبة اإلمجايل احمللي الناتج يف إسهامه بلغي إذ األعضاء

، فإن قطاع الصناعة ال يلعب دورا هاما إال يف عدد قليل )٪22(جمموعة البلدان األقل منوا ككل 
بفضل إنتاج النفط، وغينيا وسرياليون ) ٪41( اليمن ومنها األعضاء، منوا األقل البلدانمن 

 ما بلدل مجايلاإل احمللي الناتج يف الصناعة إسهام فإن حال، أية وعلى. وموزمبيق بفضل إنتاج املعادن
 أداء أخذ أيضا ينبغي لذلك .البلد ذلك يف التصنيع مستوى عن كافية فكرة ذاته، حد يف يعطينا، ال

لدى البلدان حمدودا  ا اقتصاديانشاطالقطاع  هذاثل ومي .االعتبار بعني التحويلية الصناعات قطاع
مع  و.٪12احمللي اإلمجايل نسبة األقل منوا األعضاء يف املنظمة إذ يبلغ متوسط إسهامه يف الناتج 

فهي  ،)٪11(جمموعة البلدان األقل منوا ككل مثيلتها لدى أعلى بدرجة طفيفة من  حصة أا
شري بوضوح إىل ضعف أداء هذا القطاع وضآلة حجمه لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف ت

  ).5دول امللحق اجل(بنغالديش  لدى ٪16 إىلجيبويت  لدى ٪3  منتهوتتراوح حص. املنظمة
  

 تركيـب  حيث من املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان القتصادات العام اهليكل فإن عام، وبشكل
 .التـصديرية  هاعوائد حيث من هايكلهل أيضا واضحة رةصو يعكس )اإلمجايل احمللي الناتج( إنتاجها

 األوليـة  للسلع املصدرة لبلدانا فئة ضمن مصنفا اموعة هذه يف بلدا 14 يزال ال السياق، هذا ويف
 باإلضـافة  .)املعدنية للسلع مصدرة األخرى واألربعة الزراعية للسلع مصدرة منها 10( النفطية غري
 واحد، وبلد للنفط، املصدرة البلدان فئة ضمن والسودان، اليمن ومها فقط، بلدان يصنف ذلك، إىل

 إذن الواضح من ).5 امللحق اجلدول( ملصنعةا للمنتجات املصدرة البلدان فئة ضمن بنغالديش، وهو
 الغالـب  يف( األوليـة  السلع على تعتمد املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان معظم اقتصادات أن

 والتنميـة  النمو آفاق بلورة يف هاما دورا تلعب السلع تلك صادرات أن يف شك وال ).منها الزراعية
 جتعـل  والتـصدير  اإلنتـاج  يف السلع هذه ا تسهم اليت احلصة ضخامة أن إال .البلدان تلك لدى

 الـسلع  أسـعار  يف العاملية التقلبات مثل اخلارجية الصدمات ملخاطر عرضة البلدان تلك اقتصادات
 طويلة السياسات وضع من وجيعل االقتصادي النمو على يؤثر مما السلبية املومسية العوامل أو/و األولية
  .صعبا أمرا األجل

  
  نتاج والنمواإل. 3-3
  

 منوا األقل البلدان لدى امع اإلمجايل احمللي الناتج بلغ ،2003 عام ففي ،2 اجلدول من يتضح كما
 املبلغ هذا ميثل وال .دوالر مليار 126.3 ،)بلدا 20( البيانات حوهلا تتوفر اليت املنظمة يف األعضاء

 النـسبة  نفـس  وهي ككل املنظمة نبلدا لدى اإلمجايل احمللي الناتج جمموع من ٪7.4 نسبة سوى
 امـوع  نفس من ٪59.7 ةنسب املبلغ هذا مثل فقد ذلك، عكس وعلى .1999 عام يف املسجلة

 إمجايل إىل وبالنظر .1999 لعام ٪60.7 بنسبة مقارنة 2003 عام يف منوا األقل البلدان كافة لدى
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 ٪27.1 ونسبة منوا األقل بلدانال سكان إمجايل من ٪51.4 حوايل ميثل والذي البلدان، تلك سكان
 ضمن مثيله من أفضل منوا األقل البلدان كافة ضمن أداءها أن يالحظ املنظمة، بلدان كافة سكان من

  .املنظمة بلدان جمموعة
  )باألسعار اجلارية( الناتج احمللي اإلمجايل والناتج احمللي اإلمجايل للفرد: 2اجلدول 

  
  1999  2000  2001  2002  2003  

 )دوالر مليار( اإلمجايل احمللي تجالنا
  126.3  111.1  103.9  101.5  100.2  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
            :من كنسبة
  59.7  59.1  59.5  59.2  60.7  منوا األقل البلدان كافة
  7.4  7.5  7.4  7.0  7.4  املنظمة بلدان كافة

 )دوالر( للفرد اإلمجايل احمللي الناتج
  377  340  325  326  330  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان

  308  280  266  269  265  منوا األقل البلدان كافة
  1246  1096  1061  1127  1067  املنظمة بلدان كافة
  1337  1203  1208  1211  1131  النامية البلدان كافة

  .4و 3 امللحقان اجلدوالن :املصدر
  

 املنظمة يف األعضاء البلدان بعض لدى مثيله عن اموعة هذه دىل اإلمجايل احمللي الناتج إمجايل ويقل
 املـستويات  علـى  احلـال  بطبيعة ذلك وينعكس .وإيران إندونيسياو السعوديةو تركيا مثل منفردة

 بلـدان  جمموعة لدى بنظريه مقارنة البلدان تلك لدى للفرد اإلمجايل احمللي الناتج توسطمل املنخفضة
 يف يتركز يزال ال اموعة تلك إنتاج من األكرب اجلزء أن يالحظ ذلك، إىل ةباإلضاف .ككل املنظمة

 )والـيمن  والسودان بنغالديش هي( فقط بلدان ثالثة استحوذت ،2003 عام ففي .منها قليل عدد
 عام يف عليه احلال كان كما أي ،اموعة هذه لدى اإلمجايل احمللي الناتج إمجايل من ٪65 نسبة على

  ).3 امللحق اجلدول يف املذكورة البيانات باستخدام حساا مت( 1999
  

 للنـاتج  متوسـط  أعلى الدراسة قيد الفترة خالل املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان سجلت وقد
 توسـط امل هذا بلغ ،نفسه العام وخالل .2003 عام يف دوالرا 377 ومقداره للفرد اإلمجايل احمللي
 1337و ،املنظمة بلدان جمموعة لدى دوالرا 1246و ،منوا األقل لبلدانا كافة لدى دوالرا 308
 لدى حتسنا للفرد اإلمجايل احمللي لناتجا متوسط شهد بينما هأن إال .النامية البلدان جمموعة لدى دوالرا

 فقـد  العـاملي،  االقتصاد يف انتعاشا شهد الذي العام وهو ،2000 عام يف الثالث اموعات تلك
 توسـط امل هذا شهد فبينما املقابل، ويف .األعضاء منوا األقل البلدان جمموعة لدى املتوسط اهذ تراجع
 العاملي، االقتصاد يف تباطؤا شهد الذي العام وهو ،2001 عام يف الثالثـة اموعات لدى تراجعا

 أنه لكذ من ويتضح .األعضاء منوا األقل البلدان جمموعة لدى مستواه على املتوسط هذا حافظ فقد
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 ،2001 عام يف العاملي االقتصاد تباطؤ من تضررا األقل هي األعضاء منوا األقل البلدان كانت بينما
  .2000 عام يف شهده الذي االنتعاش من كافية بدرجة االستفادة يف تنجح مل أا إال
  

 احلقيقـي  اإلمجـايل  احمللـي  الناتج يف منو نسبة حتقيق السكان معيشة مستوى على احملافظة وتتطلب
 خالل األعضاء منوا األقل البلدان لدى العالقة هذه دراسة وستتم .زيادم لنسبة األقل على مساوية
 اإلمجـايل  احمللـي  والناتج احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو متوسطات حيث من الدراسة قيد الفترة

  .3 اجلدول يف مبني هو كما والسكان للفرد احلقيقي
  

 للفرد احلقيقي اإلمجايل احمللي والناتج احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو تمعدال :3 اجلدول

  )السنوية التغريات نسبة متوسط( والسكان
  

  1999  2000  2001  2002  2003  
احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج  

 5.2 4.9 5.5 4.7 5.1  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
 4.4 5.1 5.6 4.8 5.2  منوا األقل البلدان ةكاف

 5.5 4.0 1.9 5.5 1.3  املنظمة بلدان كافة
 6.1 4.6 4.1 5.9 4.0  النامية البلدان كافة
 3.9 3.0 2.4 4.7 3.7  العامل

للفرد احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج  
 2.7 2.3 2.8 2.0 2.4  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
 2.0 2.4 2.7 2.2 2.4  منوا األقل بلدانال كافة
0.2-  3.4  0.8-  املنظمة بلدان كافة  1.9 3.4 
 4.6 3.2 2.6 4.4 2.5  النامية البلدانكافة

 السكان
 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
 2.4 2.6 2.8 2.5 2.7  منوا األقل البلدان كافة
 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1  املنظمة بلدان كافة
 1.4  1.4 1.5 1.4 1.5  النامية البلدان كافة

  .6و 2 امللحقني اجلدولني من مستخرج :املصدر
  

 أداء أن يتـضح  احلقيقـي،  اإلمجايل احمللي الناتج يف النمو متوسط معدالت أخذ عند عام، وبشكل
 جممـوعيت  لـدى  مثيله من أفضل كان ككل منوا األقل والبلدان األعضاء منوا األقل البلدان جمموعيت

 عـام  يف واضـحا  ذلك ويبدو .العاملي االقتصاد يف الركود سنوات يف النامية والبلدان املنظمة بلدان
 االقتصاد شهد عندما 2001 عام ويف ،)1998-1997( اآلسيوية املالية األزمة عقب ،1999
 األقل لدانالب تتمكن مل املنظمة، وبلدان النامية البلدان عكس وعلى ذلك، ومع .مفاجئا تباطؤا العاملي
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 االقتصاد شهده الذي االنتعاش من كافية بدرجة االستفادة من املنظمة، يف األعضاء تلك فيها مبا منوا،
  .2003و 2000 عامي يف العاملي

  
 ،احلقيقـي  اإلمجـايل  احمللي الناتج لنمو متوسط أعلى املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان حققت

 يف تبـاطؤا  شـهد  الـذي  العام وهو ،2001 عام يف ٪5.5 نسبة بلغ خالل الفترة قيد الدراسة،   
 وعلـى  النامية، والبلدان املنظمة، بلدان حققتها اليت املعدالت النسبة هذه فوقوت .العاملي االقتصاد
 أداء أن إال .منوا األقل البلدان كافة لدى مثيلتها من طفيفة بدرجة أقل كانت ولكنها العامل، مستوى

 2003 عام يف االرتفاع إىل عاد ولكنه ٪4.9 نسبة إىل التايل العام يف تراجع بلدانال تلك لدى النمو
 النـاتج  لنمـو  متوسط دىنأ األعضاء منوا األقل البلدان سجلت املقابل، ويف .٪5.2 نسبة إىل ليصل
 الذي العام وهو ،2000 عام يف ٪4.7 نسبة بلغ الدراسة، قيد الفترة خالل ،احلقيقي اإلمجايل احمللي
 كانت أا إال العاملي، األداء مستوى يف كانت النسبة هذه أن ومع .العاملي االقتصاد يف انتعاشا شهد
 مثيلتـها  من طفيفة بدرجة وأقل النامية والبلدان املنظمة بلدان جمموعيت لدى مثيلتيها من بكثري أدىن
 كان وإن ،عموما النسق نفس لىع منوا األقل البلدان كافة سري الحظوي .منوا األقل البلدان كافة لدى

  ).3 اجلدول( 2003 عام باستثناء ما نوعا أفضل أداؤها
  

 منـو  متوسط أداء يف متمثال وقد انعكس أداء النمو االقتصادي موعة البلدان األقل منوا األعضاء، 
 احلقيقـي  اإلمجـايل  احمللي الناتج منو متوسط إىل حد كبري على أداء       ،احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج
 فقد سجلت البلدان األقل منوا األعضاء أعلى متوسط لنمو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقـي               .للفرد

 املنظمـة  بلدان جمموعيت لدى مثيلتيها من أعلى نسبة وهي ٪،2.8 بلغ نسبة    2001للفرد يف عام    
ط لنمو الناتج احمللـي     سجلت البلدان األقل منوا األعضاء أدىن متوس       املقابل، ويف .النامية والبلدان

 اموعات لدى مثيالا من أدىن نسبة وهي ٪،2 بلغ نسبة    2000اإلمجايل احلقيقي للفرد يف عام      
  .ويالحظ أن األمر نفسه ينطبق على كافة البلدان األقل منوا .العام لنفس األخرى

  
ء البلدان النامية كان    وبالنظر إىل نسبة منو السكان خالل الفترة قيد الدراسة، يبدو واضحا أن أدا            

ويعين ذلك أنـه    . أفضل من مثيله لدى كافة البلدان األقل منوا، مبا فيها تلك األعضاء يف املنظمة             
على عكس البلدان النامية، مل تتمكن جمموعتا البلدان األقل منوا وبلدان املنظمة، مبا فيها تلك األقل 

 ومل تتمكن بالتايل من الوصول إىل املستوى منوا، من حتقيق منو اقتصادي يفوق متوسط منو سكاا     
  .املعيشي الذي وصلت إليه جمموعة البلدان النامية

  
  التضخم. 3-4
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يعترب استقرار األسعار واخنفاض معدالت التضخم عاملني أساسيني يف حتقيق استقرار االقتـصاد             
 مـدى  على خاصا اهتماما منوا األقل والبلدان النامية البلدان من الكثري حكومات أولت وقد. الكلي

 خمتلفـة  ونقدية مالية سياسات وطبقت التضخم، معدالت على السيطرة قضية إىل الفائتني العقدين
 حتقيـق  عـن  اجلهود تلك أسفرت فقد وبالفعل، .اقتصاداا ضمن األسعار استقرار على ظاللحف

 عقـد  مـن  ينالثـا  النـصف  خالل وخصوصا البلدان تلك يف التضخم معدالت يف كبري اخنفاض
  .املاضي القرن من 6التسعينات

  
  متوسط معدالت التضخم: 4اجلدول 

  )٪أسعار املستهلك، يف السنوية املئوية التغريات (
  

  1999  2000  2001  2002  2003  
  5.7  5.4  3.7  4.2  6.2  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان

  13.8  14.6  22.9  36.1  28.6  منوا األقل البلدان كافة
  7.6  10.5  11.6  10.7  14.8  املنظمة بلدان كافة
  6.1  6.0  6.8  7.3  10.4  النامية البلدان كافة
  .7 امللحق اجلدول :املصدر

  
 كمـا  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان جمموعة لدى التضخم معدالت متوسط يف التمعن وعند

 مبـا  اموعات باقي لدى مثيله من بكثري أفضل كان البلدان تلك أداء أن يتضح ،4 اجلدول يعرضها
 مجـاح  كـبح  من البلدان تلك متكنت فقد .الدراسة قيد الفترة خالل ،النامية البلدان جمموعة فيها

 الـيت  ملعـدالت ا من بكثري أدىن معدل وهو 2001 امـع يف ٪3.7 إىل معدله وخفض التضخم
 إىل ليـصل  الالحقني العامني يف فةطفي بدرجة االرتفاع إىل عاد أنه إال .األخرى اموعات سجلتها
 بلغ للتضخم معدل أعلى موزمبيق سجلت للبلدان، الفردي املستوى وعلى .2003 عام يف 5.7٪
 وتوغـو  وتشاد املالديف سجلت بينما ٪،10.8 بنسبة اليمن وتلتها 2003 عام يف ٪13.5 نسبة

 الـسنة  نفـس  يف التوايل على ٪0.7و ٪0.8و ٪1و ٪1.5 بلغت سالبة تضخم تمعدال والنيجر
  .)7 امللحق اجلدول(
  
  والواردات الصادرات .3-5
  
 حيث 2003 عام يف ذروته األعضاء منوا األقل البلدان جمموعة لدى السلعية الصادرات إمجايل بلغ

 11.8 مسجلة 1999 عام يف مستوياا أدىن إىل تراجعت بينما دوالر مليار 19.7 قيمتها بلغت
 البلدان كافة لدى السلعية الصادرات إمجايل من ٪45.1 نسبة القيمة هذه متثل بينماو .دوالر مليار

                                                
  .2004 صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي، سبتمرب 6
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 ).5 اجلـدول ( املنظمة بلدان ةـجمموع لدى إمجاليهـا من فقط ٪3.2 نسبة متثل فإا ،منوا األقل
كما يالحظ أنه بينما تراوحت حصة الصادرات السلعية لدى البلدان األقل منـوا األعـضاء يف                

 بالنـسبة  طفيفـة  بدرجة تراجعت فقد ٪،3 حوايل نسبة عند املنظمة بلدان جمموعة لدى إمجاليها
 السلعية، الصادرات يف التغري معدل متوسط يف التمعن وعند .منوا األقل البلدان كافة لدى إلمجاليها

 حققـت  حيـث  اموعات كافة لدى التصديري األداء يف قويا انتعاشا شهد 2000 عام أن يتبني
  .السلعية صادراا يف التغري ملعدالت طمتوس أعلى مجيعها

  
 ذلـك  ويظهر .2001 عام يف حادا تراجعا اموعات كافة لدى التصدير أداء تراجع املقابل، ويف

 الـسلعية  صـادراما  سجلت حيث النامية والبلدان املنظمة بلدان جمموعيت لدى خصوصا بوضوح
 البلـدان  كافة لدى أقل وبدرجة اموعتني، هاتني لدى الصادرات أداء أن ومع .سالبة منو معدالت

 منوا األقل البلدان جمموعة لدى التدهور يف استمر أنه إال ،2002 عام يف التحسن يف بدأ منوا، األقل
  .2003 عام يف مدهشة بدرجة يتحسن أن قبل األعضاء

  
 عام موعاتا باقي ولدى األعضاء منوا األقل البلدان لدى الصادرات أداء ضعف عزىي أن ميكنو

 .العام ذلك يف العاملي االقتصاد شهده الذي املفاجئ للتباطؤ السلبية التأثريات إىل جزئيا، ،2001
 الذي باهلبوط املنظمة، يف األعضاء تلك فيها مبا منوا األقل البلدان لدى وخصوصا تربيره ميكن كما

 كافة لدى األداء هذا تأثر بل،املقا ويف .العام نفس خالل أيضا للسلع العاملية األسعار شهدته
 شهده الذي بالتحسن إجيابيا تأثرا ،2002 عام يف األعضاء منوا األقل البلدان باستثناء اموعات،

 وارتفاع العاملي االقتصادي النشاط النتعاش نتيجة )2003-2002( التاليني العامني خالل
  .2003 عام يف وخصوصا لسلعل العاملية سعاراأل
  

  الصادرات السلعية: 5اجلدول 
  

  1999  2000  2001  2002  2003  
  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان

  )مليار دوالر(
11.8 15.6 16.0 15.9 19.7 

       :من كنسبة
 45.1 43.0 45.7 46.0 46.7  منوا األقل البلدان كافة

 3.2 3.1 3.2 2.9 2.9  املنظمة بلدان جمموعة
السنوي املئوي التغري  

0.8- 2.9 31.7 13.8  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان  23.7 
 17.9 5.6 3.4 33.9 9.6  منوا األقل البلدان كافة
7.2- 32.6 16.4  املنظمة بلدان كافة  2.5 21.0 
4.9- 23.4 7.2  النامية البلدان كافة  7.7 19.7 
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3.6- 12.5 5.0  العامل  4.7 16.4 
*أسعار التجارة العاملية  

13.8- 57.0 37.5  النفط  2.5 15.8 
6.7-  السلع األولية غري النفطية  4.5 -4.0  0.5 7.1 

  .8 امللحق اجلدول :املصدر
  .2004 أبريل ،العاملي االقتصاد آفاق :الدويل النقد صندوق األمريكي، الدوالر يف السنوي املئوي التغري (*)

 معدل يف متوسط أعلى األعضاء منوا األقل البلدان سجلت بينما ،5 رقم اجلدول من يالحظ وكما
، فقد بقيت حصتهـا من جمموع الصادرات 2000يف عام ) ٪31.7 (السلعية صادراا تغري

، بل واخنفضت على مستوى كافة البلدان األقل ) ٪2.9(السلعية لبلدان املنظمة على نفس معدهلا 
األعضاء مل تتمكن من االستفادة ويعين ذلك أن البلدان األقل منوا .  نقطة مئوية0.7منوا مبعدل 

 زيادة من تتمكن مل وبالتايل ،2000 عام يف بالدرجة الكافية من النمو الذي شهدته التجارة العاملية
 التصديري النشاط غالبية أن أيضا ويالحظ .إليها تنتمي اليت اموعات صادرات جمموع يف حصتها

 حصة بلغت املثال، سبيل فعلى .البلدان من دودحم عدد يف يتركز األعضاء منوا األقل البلدان يف
 يف األعضاء منوا األقل البلدان صادرات جمموع من ٪60 نسبة جمتمعة والسنغال واليمن بنغالديش

  ).8 امللحق اجلدول يف املذكورة البيانات باستخدام حساا مت( 2003 عام
  

  )سيف، مليار دوالر(الواردات السلعية : 6اجلدول 
  

  1999  2000  2001  2002  2003  
  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان

  )مليار دوالر(
22.6 23.8 24.9 26.3 34.0 

       :من كنسبة
 52.9 51.3 53.5 50.5 52.5  منوا األقل البلدان كافة
 6.0 6.0 6.3 6.0 6.4  املنظمة بلدان كافة

السنوي املئوي التغري  
 29.4 5.7 4.7 5.3 5.1  املنظمة يف األعضاء منوا قلاأل البلدان
2.1-  منوا األقل البلدان كافة  9.4 -1.1  10.1 25.6 
 29.4 11.0 0.1 12.5 1.7  املنظمة بلدان كافة
2.2- 18.6 2.7  النامية البلدان كافة  6.9 20.2 
3.1- 13.2 5.4  العامل  4.0 16.6 
  .9 امللحق اجلدول :املصدر

  
 بلغـت  2003 عام خالل السلعية لوارداتل مستوى لىأع اموعة سجلت الواردات، حيث منو

ـ  إمجـايل  من ٪52.9 نسبة القيمة هذه متثل بينماو .)6 اجلدول( دوالر مليار 34 قيمته  وارداتال
 جمموعـة  لدى الواردات تلك من ٪6 نسبة سوى متثل ال فهي منوا، األقل البلدان كافة لدى السلعية
 عـام  يف االسـترياد  أداء تدهور أن إىل املذكور اجلدول يف املعروضة األرقام وتشري .املنظمة بلدان
 .األخرى اموعات كافة لدى مثيله من أقل كان األعضاء منوا األقل البلدان جمموعة لدى 2001
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 ارتفاعـا  للـنفط  العاملية األسعار شهدت حيث الصحيح هو العكس كان فقد ،2002 عام يف أما
 للـصادرات،  بالنسبة احلال وه وكما .النفطية غري السلع سعارأ يف الطفيف باالرتفاع مقارنة كبريا
 مـن  حمـدود  عدد يف أقل، بدرجة كان وإن ،املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان واردات تتركز
 نـسبة ب جمتمعـة  والسنغال السودانو واليمن بنغالديش من كل أسهمت املثال، سبيل فعلى .البلدان
  ).9 امللحق اجلدول أساس على حساا مت( 2003 عام يف موعةا واردات إمجايل من 56.2٪

  
  األجنبية العمالت من واالحتياطي اجلاري واحلساب التجاري امليزان وضع .3-6
  

 األعضاء منوا األقل البلدان جمموعيت أن إىل التجاري امليزان حول 7 اجلدول يف املعروضة األرقام تشري
 .2003 عام إىل 1999 عام من الفترة خالل مليزانا هذا يف جزاع سجلتا منوا األقل البلدان وكافة

 اموعـة  لـدى  دوالر مليار 14.3 بلغ إذ 2003 عام يف عجز أعلى امـوعتان سجلت قدو
 أداء احلال بطبيعة اتزجوالع تلك ماحجأ عكسوت .الثانية اموعة لدى دوالر مليار 20.6و األوىل

 ويف املقابل، سجلت جمموعتا البلدان األعضاء يف املنظمـة          .تنياموع لدى والواردات الصادرات
 2000ككل والبلدان النامية فائضا يف ميزاا التجاري طوال نفس الفترة، كان أعالها يف عـام       

 منـوا  األقل البلدان جمموعيت أن يتبني إذ اجلاري احلساب ميزان على نفسه األمر ينطبقو .لكل منهما 
 الفترة سنوات كافة خالل اجلاري حساما ميزان يف عجزا سجلتا منوا األقل نالبلدا وكافة األعضاء

 11.5و األوىل للمجموعة بالنسبة دوالر مليار 5.5 بقيمة 2001 عام يف أعالها كان الدراسة قيد
  .الثانية للمجموعة بالنسبة 1999 عام يف دوالر مليار

  
  اري واالحتياطي من العمالت األجنبيةميزان احلساب اجلامليزان التجاري ووضع : 7اجلدول 

  )دوالر مليار(
  

  1999  2000  2001  2002  2003  
  امليـزان التجـاري

10.8-  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة  -8.2  -8.9  -10.4  -14.3  
-  كافة البلدان األقل منوا

17.7 
-
13.1 

-
11.4 

-
14.2 

-
20.6 

.137 50.7  ملنظمة بلدان اكافة
6 98.9 67.6 45.2 

.134 37.7  البلدان الناميةكافة 
6 68.2 89.9 95.2 

  اجلاري احلساب ميزان
5.3-  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة  -4.4  -5.5  -4.5  -5.1  

-  كافة البلدان األقل منوا
11.5 -6.4  -

10.1 -6.7  -8.1  
 62.4 36.9 52.4 71.1 15.4   بلدان املنظمةكافة
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-   البلدان الناميةكافة
18.1 88.1 37.9 83.6 121 

  األجنبية العمالت من االحتياطي
 14.6 12.2 9.7 8.9 7.2  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة

 23.3 19.7 15.9 15.1 12.5  كافة البلدان األقل منوا
.204 181   بلدان املنظمةكافة

3 
217.
5 

253.
7 

310.
5 

.783  لبلدان النامية اكافة
4 901 1020.

9 
1126.
4 

1303.
8 

  .11و 10 امللحقان واجلدوالن أعاله 6و5 رقم اجلدوالن :املصدر
  
سـجل   حيـث  الذهب باستثناء األجنبية العمالت من االحتياطي وضع كذلك 7 اجلدول يلخصو

 لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة الـيت تتـوفر            منتظمةزيادة  خالل الفترة قيد الدراسة     
. 2003 مليار دوالر يف عـام       14.6 إىل   1999 مليار دوالر يف عام      7.2من   حوهلابيانات  ال
 إمجايل  يف البلدان   تلكحصة  فقد شهدت   . يالحظ سري باقي اموعات أيضا على نفس النمط       و

يف ٪ 62.7لتسجل نسبة خالل الفترة املذكورة  زيادة مستمرة   احتياطيات كافة البلدان األقل منوا      
 لـئن  يالحظ، وكما .)7باستخدام البيانات املذكورة يف اجلدول رقم       مت حساا    (2003عام  

 عمومـا  التوقع جييز مما اجلاري، احسا ميزان يف عجزا األعضاء منوا األقل البلدان من الكثري سجل
ـ  يكـن  مل الفعلى الوضع أن إال األجنبية، العمالت من احتياطياا وضع يف تدهور حبصول  .ذلكك
 قنوات خالل من اجلاري احسا يف العجز متويل مواصلة البلدان تلك من الكثري على أن ذلك ويعين

  .الورقة من التايل القسم يف حتليله حناول ما وهو ،اخلارجي تمويلال
  
  اخلارجي التمويل تدفقات اجتاهات. 4
  
  نظرة عامة. 4-1
  

 األعـضاء  منوا األقل نالبلدا معظم لدى اإلمجايل احمللي الناتج حيث من االقتصاد حجم ضآلة تؤدي
 علـى  سـكاا  غالبية تعيش حبيث دخلها مستوى اخنفاض إىل اخلارجية بالصدمات الكبري وتأثرها
 إذ احملليـة  واالسـتثمارات  املدخرات مستوى على بالطبع ذلك وينعكس .يوميا دوالرين أو دوالر

صصخظـل  ويف .7األساسية املعيشية جاتاالحتيا تأمني إىل اإلمجايل احمللي الناتج من األكرب اجلزء ي 
 متـول  أن األعـضاء  منـوا  األقل البلدان معظم على الصعب من يصبح احمللية، املالية املوارد حمدودية

 النمـو  مع يتماشى مبا والبشرية املادية األساسية البىن دعم يصبح إذ اجلديدة االستثمارية مشاريعها

                                                
ختفيف الفقر والتنمية االجتماعية يف البلدان األقل منوا وذات الدخل املنخفض : " انظر تقرير مركز أنقرة7

  .2004، ديسمرب "األعضاء
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 العامـة،  اخلدمات من وغريها والصحة التعليم مثل جماالت تزال ال لذلك، .دائمة مشكلة السكاين
  .احمللية املالية املوارد نقص بسبب متأخرة احلديثة، االقتصادية التنمية أساسيات تشكل وهي

  
 املـوارد  تعجز حيث التخلف من مفرغة حلقة يف تدور األعضاء منوا األقل البلدان معظم فإن لذلك،
 أحـدمها  الفقـر  وازدياد السكان منو معدالت ارتفاع ويرسخ ةالتنموي االحتياجات تلبية عن احمللية
 زيـادة  أجل من صعبة خيارات أمام نفسها جتد منوا األقل البلدان معظم كانت وإن .ويدعمه اآلخر

 علـى  احلصول خالل من الوضع لتحسني إمكانية هناك أن يف شك من فما احملدودة، املالية مواردها
 تلـك  لـدى  والتنمية االقتصادي النمو يف رئيسيا دورا تلعب أن ميكنها اليت اخلارجية املالية املوارد
 منـوا،  األقل البلدان اقتصادات يف هاما دورا تلعب اخلارجية املالية التدفقات فإن وبالفعل، .البلدان
  .املالية عملياا على الرمسية، اخلارجية املعونات منها وخصوصا اخلارجية، املوارد ويمن

  
 للبلـدان  بالنسبة اخلارجي التمويل أمهية على الضوء إلقاء إىل الورقة من القسم هذا يسعى ،هنا من

 ذلـك  تدفقات يف االجتاهات أحدث دراسة خالل من املنظمة، يف األعضاء تلك ومنها منوا، األقل
  .البلدان تلك إىل التمويل

  
  اخلارجي التمويل تدفقات يف االجتاهات أحدث .4-2
  

 مليار 12.4 إىل 2000 عام يف تراجعا منوا األقل البلدان إىل اخلارجي التمويل اتتدفق صايف شهد
 يف دوالر مليار 15.2 بقيمة مقارنة النامية، البلدان إىل إمجاليه من فقط ٪5.8 نسبة ميثل مبا دوالر،

 يف ارتفعـت  البلـدان  تلك إىل اخلارجي التمويل تدفقات أن ومع .٪15.6 نسبة أو 1990 عام
 ٪9.7 نـسبة  متثل تزال ال أا إال ،2002 عام يف دوالر مليار 17 حوايل إىل لتصل التاليني نيالعام
 اخلارجي التمويل تدفقات أن املالحظ ومن ).8 اجلدول( النامية البلدان إىل التدفقات إمجايل من فقط
 بلـدان  7 إىل التدفقات نسبة بلغت ،2002 عام ففي .منها حمدود عدد يف تتركز البلدان تلك إىل

  .بلدا 46 إىل التدفقات إمجايل من ٪53.8 نسبة 8فقط
  

ويالحظ وجود االجتاه نفسه لدى البلدان األقل منوا األعضاء حيث تراجعت حصتها من إمجـايل              
٪ يف عام 43.6 إىل نسبة 1990٪ يف عام 49.3التدفقات إىل كافة البلدان األقل منوا من نسبة   

وكما هو احلال لدى كافة البلـدان       . 2002٪ يف عام    52.7 قبل أن ترتفع إىل نسبة       2001
 حمدود عدد يف تتركز األعضاء منوا األقل البلدان إىل اخلارجي التمويل تدفقات أناألقل منوا، يالحظ    

                                                
  ).2004البنك الدويل، التنمية املالية العاملية، ( موزمبيق وأنغوال وتنـزانيا وإثيوبيا وتشاد والسودان وبنغالديش 8
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 إمجايل من ٪65.4 9فقط أعضاء بلدان 5 إىل التدفقات نسبة بلغت ،2002 عام ففي .البلدان من
  .عضوا بلدا 21 إىل التدفقات

  
، أن اجتاهات التدفقات املالية اخلارجيـة      8ويالحظ بشكل عام، كما هو واضح يف اجلدول رقم          

إىل البلدان األقل منوا، مبا فيها تلك األعضاء يف املنظمة، خالل التسعينات غلب عليها اجتاهـان                
رمسية، رئيسيان، األول هو تراجع مستويات صايف التدفقات الرمسية وخصوصا املعونات اإلمنائية ال           

  .والثاين هو تزايد مستويات التدفقات املالية اخلاصة
  
  

    )دوالر ونملي( اخلارجية املالية التدفقات صايف :8 اجلدول
  1990  1999  2000  2001  2002  

 إمجايل التدفقات املالية
 16958 15693 12373 14862 15226  منوا األأقل البلدان كافة

 9.7 7.5 5.8 5.7 15.6  النامية البلدان ةكاف من كنسبة
 8932 6841 6298 5997 7514  األعضاء منوا األقل البلدان
 52.7 43.6 50.9 40.4 49.3  منوا األقل البلدان كافة من كنسبة
 29.0 29.6 29.0 25.4 26.0  املنظمة يف األعضاء البلدان كافة

 التدفقات املالية الرمسية
 11722 9776 9111 8900 13113  منوا ألأقلا البلدان كافة

 55.0 27.7 27.2 20.0 24.2  النامية البلدان كافة من كنسبة
 6205 5062 4814 4815 7137  األعضاء منوا األقل البلدان
 52.9 51.8 52.8 54.1 54.4  منوا األقل البلدان كافة من كنسبة
 80.1 49.3 51.7 46.0 32.0  املنظمة يف األعضاء البلدان كافة

 خلاصةالتدفقات املالية ا
 5209 5921 3204 5924 958  منوا األأقل البلدان كافة

 3.4 3.4 1.8 2.7 2.2  النامية البلدان كافة من كنسبة
 2726 1779 1483 1177 379  األعضاء منوا األقل البلدان
 52.3 30.0 46.3 19.9 39.6  منوا األقل البلدان كافة من كنسبة
 11.8 13.9 11.9 8.9 5.8  املنظمة يف ألعضاءا البلدان كافة

  .14 إىل 12 من ةامللحق ولااجلد :املصدر
  

 إىل كافـة    الرمسية إىل أنه بينما شهدت التدفقات املالية        8تشري األرقام املعروضة يف اجلدول رقم       
البلدان األقل منوا تراجعا خالل التسعينات، شهدت التدفقات املالية اخلاصة إليها ارتفاعا ملموسا             

 أقل مما كانت عليه يف عـام        2000فقد كانت التدفقـات الرمسية يف عام       . خالل نفس الفترة  
ويف املقابـل، بلغـت     . 1999 بالقيمة اإلمسية مع اخنفاض حاد يف عام         ٪30.5 بنسبة   1990

                                                
  ).12دول امللحق اجل( موزمبيق وتشاد والسودان وبنغالديش وأوغندا 9
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أمثال مستواها يف عام    ) 3.3 (2000التدفقات املالية اخلاصة إىل كافة البلدان األقل منوا يف عام           
إال أنه بينما مثلت حصة كافـة       .  بصورة خاصة ارتفاعا كبريا    1999 حيث شهد عام     1990

، 2002٪ يف عام    55البلدان األقل منوا يف إمجايل التدفقات املالية الرمسية إىل البلدان النامية نسبة             
كما جتدر اإلشارة . ٪3.4مل متثل حصتها من التدفقات املالية اخلاصة إىل تلك البلدان سوى نسبة 

كرب من التدفقات املالية اخلاصة إىل البلدان األقل منوا خيص بلدا واحدا فقط هـو               إىل أن اجلزء األ   
 أي مـا يعـادل نـسبة        1999 مليار دوالر يف عام      2.5أنغوال اليت تلقت، على سبيل املثال،       

البنك الدويل، متويـل التنميـة   (٪ من إمجايل التدفقات اخلاصة إىل كافة البلدان األقل منوا         42.4
  ).2004العاملية، 

  
خالل نفس الفترة إذ كانت      البلدان األقل منوا األعضاء      نفسها جتري على  جتاهات  أن اال الحظ  وي

 بالقيمة اإلمسية عن مستواها     ٪32.5 أدىن بنسبة    2000التدفقات املالية الرمسية إليها خالل عام       
 2000 عـام    ويف املقابل، بلغت التدفقات املالية اخلاصة إىل تلك البلـدان يف          . 1990يف عام   

وبينما تراجعت حصة تلك البلدان من إمجايل التدفقات        . 1990أمثال مستواها يف عام     ) 3.9(
٪ يف  52.9 إىل نسبة    1990٪ يف عام    54.4املالية الرمسية إىل كافة البلدان األقل منوا من نسبة          

األقل منوا من ، فقد زادت حصتها من إمجايل التدفقات املالية اخلاصة إىل كافة البلدان 2002عام 
وجتدر اإلشارة إىل   ). 8اجلدول  (٪ يف العام الثاين     52.3٪ يف العام األول إىل نسبة       39.6نسبة  

أن اجلزء األكرب من إمجايل التدفقات املالية اخلاصة إىل البلدان األقل منوا األعضاء يتركز يف عـدد                 
 مليون دوالر 2063 10ان فقطفعلى سبيل املثال، بلغت تلك التدفقات إىل أربعة بلد. حمدود منها

  .من إمجايل التدفقات اخلاصة إىل البلدان األقل منوا األعضاء ٪75.7أو نسبة 
  

 إىل  املعونات اإلمنائيـة الرمسيـة    ومن ناحية أخرى، جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من اخنفاض            
ثل اجلزء األكرب من صايف     البلدان األقل منوا خالل التسعينات من القرن املاضي، إال أا ال تزال مت            

التدفقات اإلمجالية إىل تلك البلدان وتلعب دورا رئيسيا يف جهودها لتحقيق النمـو االقتـصادي               
، 11 )9اجلدول  (وحسب البيانات املقدمة من مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة          . والتنمية

 أدىن 2000 منوا بالقيمة اإلمسية يف عام كان صايف املعونات اإلمنائية الرمسية إىل كافة البلدان األقل
وبالتايل، فقد تناقصت حصة كافة البلدان األقل منوا من . ٪25.6 بنسبة 1990من مثيله يف عام 

 1990 يف عام    ٪35.5إمجايل صايف املعونات الرمسية إىل البلدان النامية بدرجة طفيفة من نسبة            
د من هذه التدفقات بالقيمة اإلمسيـة       ومن حيث حصة الفر   . 2000 يف عام    ٪34.9إىل نسبة   

                                                
  ).14اجلدول امللحق ( تشاد والسودان وموزمبيق وأوغندا 10
 جتدر اإلشارة إىل أن بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية حول تدفقات املعونات اإلمنائية الرمسية 11
 نتيجة لتضمني اهلبات )8اجلدول (ختتلف إىل حد ما عن بيانات البنك الدويل حول التدفقات الرمسية ) 9اجلدول (

  .والتعاون الفين
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ـ  2000 دوالرا يف عام     19أيضا، فقد بلغت     ومـع أن   . 1990 دوالرا يف عام     37 مقارنة ب
حصة كافة البلدان األقل منوا يف إمجايل صايف املعونات الرمسية إىل البلدان الناميـة ارتفعـت يف                 

٪، 37.8 أي ما يعادل نسبة 2002 مليار دوالر يف عام 17.3العامني التاليني لتصل إىل حوايل    
 دوالرا وهي حصة أقل من مثيلتها 25إال أن حصة الفرد من هذه التدفقات يف نفس العام كانت           

  .1990يف عام 
  
خالل نفس الفترة إذ بلغ صايف       البلدان األقل منوا األعضاء      لدى نفسهاجتاهات  اال وجودالحظ  وي

 مليـون   9565 مقارنة بـ    2000ون دوالر يف عام      ملي 6157املعونات اإلمنائية الرمسية إليها     
٪ يف العام 57.1٪ يف العام األول مقارنة بنسبة 49.5، أي ما يعادل نسبة 1990دوالر يف عام 

ومن حيث حصة الفرد مـن تلـك        . الثاين من جمموع تلك التدفقات إىل كافة البلدان األقل منوا         
ـ  2000 عام    دوالرا يف  18التدفقات بالقيمة اإلمسية، فقد بلغت        دوالرا يف عـام     35 مقارنة ب

ومع أن حصة كافة البلدان األقل منوا من صايف املعونات الرمسية إىل كافة البلدان األقل               . 1990
 أي ما يعادل نسبة 2002 مليون دوالر يف عام 9434منوا ارتفعت يف العامني التاليني لتصل إىل     

 دوالرا يف ذلك العام وهي حصة أقل        26ت  ٪، إال أن حصة الفرد من تلك التدفقات بلغ        54.6
  .1990من مثيلتها يف عام 

  
  *املساعدات اإلمنائية الرمسية : 9اجلدول 

  )صايف املدفوعات، مليون دوالر باألسعار اجلارية(
  

  1990  1999  2000  2001  2002  
 17282 13633 12450 12326 16751  كافة البلدان األقل منوا

 37.8 35.3 34.9 32.3 35.5  النامية البلدان كافة من كنسبة
 9434 6997 6157 6258 9565  األعضاء منوا األقل البلدان
 54.6 51.3 49.5 50.8 57.1  منوا األقل البلدان كافة من كنسبة

     )دوالر(املساعدات للفرد 
 26 20 18 19 35  األعضاء منوا األقل البلدان

 25 20 19 19 37  كافة البلدان األقل منوا
 9 8 7 8 12  النامية البلدان
  .15 امللحق اجلدول :املصدر

  .الفين والتعاون اهلبات ذلك يف مبا منوا األقل البلدان كافة إىل املاحنة األطراف كافة من املقدمة املساعدات (*)
  

البلدان األقل منـوا زيـادة      كافة  االستثمار األجنيب املباشر إىل      صايف تدفقات    ، شهد ويف املقابل 
 3.6، بلغت تلك التدفقات بالقيمة اإلمسيـة        2000ففي عام   . رة على مدار العقد الفائت    مستم

وقد بلغـت تلـك     ). 10اجلدول   (1990 مليون دوالر يف عام      295مليار دوالر مقارنة بـ     
 مليار دوالر قبل أن تتراجع قلـيال إىل         5.7 ومقداره   2001التدفقات أعلى مستوى هلا يف عام       
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٪ من اإلمجايل املوجه إىل 3.3إال أن ذلك مل ميثل سوى نسبة        . 2002 عام    مليار دوالر يف   5.1
وتتركز كـذلك تـدفقات     . 2002٪ يف عام    3.5 ونسبة   2001كافة البلدان النامية يف عام      

فعلـى سـبيل املثــال،      . االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان األقل منوا يف عدد حمدود منها          
٪ من إمجايل التدفقات إىل كافة البلدان       69.5 نسبة   2002م   يف عا  12 بلدان فقط  5استقطبت  
  .األقل منوا

  
إذ بلغ صايف تدفقات االستثمار      البلدان األقل منوا األعضاء      لدى نفسهاجتاهات  اال وجودالحظ  وي

وقـد تزايـدت    . 1990 عشرة أضعاف مثيله يف عام       2000األجنيب املباشر إليها خالل عام      
 مليـار  2.7 املباشر إىل تلك البلدان يف العامني التاليني أيضا لتصل إىل         تدفقات االستثمار األجنيب  

٪ من إمجايل تلك التدفقات إىل كافة البلـدان         51.6، أي ما يعادل نسبة      2002دوالر يف عام    
وكما هـو  ). 10اجلدول (٪ من اإلمجايل املوجه إىل كافة بلدان املنظمة   16.9األقل منوا ونسبة    
ي أشكال التدفقات املالية، تتركز تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان           احلال بالنسبة لباق  

 بلدان فقط، هـي     3فعلى سبيل املثـال، بلغت حصة      . األقل منوا األعضاء يف عدد حمدود منها      
٪ من إمجايل التدفقات إىل كافة البلـدان        73 نسبة   2002تشاد والسودان وموزمبيق، يف عام      

  .اءاألقل منوا األعض
  

  صايف االستثمار األجنيب املباشر وإمجايل رصيد الدين اخلارجي: 10اجلدول 
  
  1990  1999  2000  2001  2002  

)مليون دوالر(صايف االستثمار األجنيب   
 5145 5693 3565 5897 295  كافة البلدان األقل منوا

 3.5 3.3 2.2 3.2 1.2  النامية البلدان كافة من كنسبة
 2657 1556 1480 1192 146  األعضاء منوا األقل البلدان

       :كنسبة من
 51.6 27.3 41.5 20.2 49.5  كافة البلدان األقل منوا

 16.9 11.4 16.1 10.6 2.4  املنظمة بلدان كافة
)مليار دوالر(الدين اخلارجي   

 145.7 137.1 142.3 148.4 124.7  كافة البلدان األقل منوا
 6.2 6.0 6.2 6.2 9.2  النامية البلدان كافة من كنسبة
 74.2 68.7 72.3 76.0 62.3  األعضاء منوا األقل البلدان

       :كنسبة من
 51.0 50.1 50.8 51.2 50.0  كافة البلدان األقل منوا

 11.4 11.3 11.5 12.1 15.1  املنظمة بلدان كافة
  .17 و16 ني امللحقنياجلدول: املصدر

                                                
  ).2004البنك الدويل، متويل التنمية العاملية، ( أنغوال وتشاد والسودان وموزمبيق وغينيا االستوائية 12
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هود احلثيثة اليت تقوم ا البلدان األقل منوا واتمع الدويل ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من اجل

من أجل ختفيف عبء الدين اخلارجي عن كاهل تلك البلدان، استمر ارتفاع مستويات الدين 
وكما . اخلارجي يف إعاقة األداء االقتصادي لدى الكثري منها، مبا فيها تلك األعضاء يف املنظمة

كمجموعة البلدان تلك الدين اخلارجي القائم على رصيد مجايل إ، ارتفع 10يتضح من اجلدول 
ومع أن هذا . 2000 مليار دوالر يف عام 142.3 إىل 1990ر يف عام  مليار دوال124.7من 

 مليار 145.7، إال أنه عاد وارتفع إىل 2001 مليار دوالر يف عام 137.1الرصيد اخنفض إىل 
 الدين اخلارجي القائم على٪ من إمجايل رصيد 6.2 أي ما يعادل نسبة 2002دوالر يف عام 
إذ استمر رصيد  البلدان األقل منوا األعضاء لدى نفسهاجتاهات االالحظ ظهور  وي.البلدان النامية

٪ من 11٪ من إمجاليه لدى كافة البلدان األقل منوا وأكثر من 50 أكثر من  اخلارجيهادين
  .إمجاليه لدى كافة بلدان املنظمة

ستوى الفردي لتلك البلدان بعيدا عن تلك اإلحصائيات امعة، فإن الصورة تبدو أكثر  أما على امل  
 من البلدان األقل منوا األعضاء مت تـصنيفها         8ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن        . 13امتزاجا

نية  بلدان أخرى ضمن البلدان معتدلة املديو      8مؤخرا ضمن البلدان شديدة املديونية بينما صنفَت        
 بلدا من بـني البلـدان       17باإلضافة إىل ذلك، يصنف     .  بلدان ضمن البلدان خفيفة املديونية     6و

). 17اجلدول امللحق   (اإلثنني والعشرين األقل منوا األعضاء ضمن البلدان الفقرية شديدة املديونية           
ارجية للبلدان األقل   ويف الواقع، جتدر اإلشارة إىل أن التحسن اهلام الذي شهده وضع املديونية اخل            

          يرجع إىل هبات ختفيف     2001 و 2000منوا، مبا فيها تلك األعضـاء يف املنظمة، خالل عامي 
 ضمن إطار مبادرة ختفيف ديـون البلـدان         1999الدين وسائر اإلجراءات اليت اختذت يف عام        

املستحق على تلك   كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أن معظم الدين اخلارجي          . الفقرية شديدة املديونية  
وهو عبارة عن قروض رمسية، وخصوصا متعددة األطـراف        . البلدان هو جتاه جهات ماحنة رمسية     

ومن هنا تنبع أمهية املبادرة املذكورة أعاله . منها، مما يضفي أمهية خاصة على هذا النوع من الدين      
  .ية ال ميكن حتملهابالنسبة للبلدان األقل منوا وخصوصا منها تلك اليت تعاين من ديون خارج

  
وجممل القول، ميثل الدين اخلارجي غري القابل لالحتمال مكونا أساسيا من مكونات دائرة الركود 

فبينما ميثل الدين املستحق رادعا لالستثمار اخلاص، . االقتصادي اليت تعاين منها البلدان األقل منوا
 الدين العوائد من العمالت وخاصة بسبب الغموض وعدم وضوح الرؤية، تقلص مدفوعات خدمة

كما أن ارتفاع مستوى الدين اخلارجي يعيق كذلك تدفقات رؤوس األموال اخلاصة مبا . األجنبية
ومن . يرسخ االنطباع العام بشأن خطورة االستثمار يف تلك البلدان ويثبط املاحنني واملستثمرين

زال تتلقى قدرا من االستثمار األجنيب ناحية أخرى، فعلى الرغم من أن البلدان شديدة املديونية ال ت
                                                

:  لالطالع على تقييم حديث لوضع املديونية اخلارجية لدى البلدان األقل منوا األعضاء، انظر تقرير مركز أنقرة13
  .2004، ديسمرب "خلارجية لبلدان إفريقية وبلدان أخرى أعضاء يف املنظمةوضع املديونية ا"
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ومن بني النتائج اهلامة لذلك . املباشر، إال أا تواجه مشاكل كبرية يف أسواق رأس املال العاملية
. الوضع صعوبة احلصول على القروض قصرية األجل لتخفيف آثار الصدمات اخلارجية واملناخية

 والتعجيل جبهوده لتخفيف الدين يعدان متطلبني لذلك، فإن تعزيز الدعم املقدم من اتمع الدويل
هامني من أجل النهوض بالنمو االقتصادي وختفيف الفقر لدى البلدان األقل منوا، مبا فيها تلك 

  .األعضاء يف املنظمة
  
  التنمية البشرية وختفيف الفقر. 5
  

ى اعتبار أنه البد من اكتسب اجلانب االجتماعي ملسرية التنمية أمهية خاصة يف العقود األخرية عل
تشجيع الشعوب على املشاركة النشطة يف تلك املسرية مع االستفادة بدرجة أكرب من اخلدمات 

وتؤدي التنمية البشرية من خالل زيادة . االجتماعية وخصوصا يف جماالت التعليم والصحة
 بذلك تعمل كآلية االستثمار يف املوارد البشرية إىل ختصيص أكثر فاعلية وإنتاجية للموارد، وهي

ويف الواقع، تسهم التنمية البشرية بشكل مباشر يف رفاهية الشعوب من خالل رفع . مولِّدة للنمو
وبالفعل، وكغريها من البلدان النامية، أولت البلدان . مستويات معيشتها وحمو الفقر يف اتمع

تنمية البشرية وحمو الفقر على مدار األقل منوا، مبا فيها تلك األعضاء يف املنظمة، أمهية خاصة إىل ال
ومع ذلك، تشري جتارب تلك البلدان يف هذا اخلصوص إىل أنه على الرغم من أن . العقد الفائت

بعضها قد حقق تقدما ملحوظا نسبيا على صعيد التنمية البشرية، مبا فيها ختفيف حدة الفقر، إال 
  .أن أغلبها مِني بالكثري من النكسات

  
 بوضوح الصورة الشاملة للتنمية البشرية لدى البلدان األقل منوا 18 امللحق وينقل اجلدول

 الذي أعده برنامج األمم 14األعضاء حيث مت ترتيب تلك البلدان حسب مؤشر التنمية البشرية
وكما يتضح من اجلدول املذكور، فمن بني البلدان العشرين . 2002املتحدة اإلمنائي يف عام 

اليت مت حساب مؤشرها للتنمية البشرية، تصنف أربعة بلدان فقط ضمن البلدان األقل منوا األعضاء 
متوسطة التنمية البشرية بينما تصنف البدان الستة عشر األخرى ضمن البلدان منخفضة التنمية 

باإلضافة إىل ذلك، تشري البيانات أيضا إىل أن عشرة من البلدان األقل منوا األعضاء . البشرية
وتشري البيانات السالبة يف العمود األخري من . لبلدان العشرين األخرية يف العاملمصنفة ضمن ا

وهو عمود مؤشر التنمية البشرية املعدل أي الترتيب من حيث الناتج احمللي (اجلدول املذكور 
إىل أن الترتيب من حيث الناتج ) احلقيقي للفرد ناقصا الترتيب من حيث مؤشر التنمية البشرية

 بلدا من البلدان األقل منوا األعضاء أفضل من مثيله من حيث مؤشر 14حلقيقي للفرد لدى احمللي ا

                                                
وهو مؤشر مجمع من املؤشرات .  مؤشر التنمية البشرية هو حماولة لتقييم البعد االجتماعي يف املسرية التنموية14

مجايل االلتحاق باملدارس العمر املتوقع عند الوالدة كقياس لطول العمر، ومعدل تعليم الكبار ونسبة إ: التالية
  .كقياس ملستوى املعرفة، والناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد كقياس ملستوى الدخل
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التنمية البشرية، مما يستدعي زيادة االستثمار يف املوارد البشرية وتوفري خدمات اجتماعية أفضل 
  .وأوسع نطاقا يف تلك البلدان

  
األعضاء من حيث التنمية البشرية ومن أجل التوصل إىل فهم أفضل حول أداء البلدان األقل منوا 

 كذلك بيانات حول أهم عناصر 18فيها مقاسة مبؤشر التنمية البشرية، يعرض اجلدول امللحق 
 من 11فعلى سبيل املثال، يالحظ أن العمر املتوقع عند الوالدة يف . ذلك املؤشر لدى تلك البلدان

).  عاما50.6(ـة البلدان األقل منوا البلدان األقل منوا األعضاء كان أقل من متوسطه لدى كاف
ويف الواقع، يعترب العمر املتوقع عند الوالدة أحد أهم املؤشرات للتنمية البشرية حيث أنه يعكس 

ومن ناحية أخرى، فإن مستوى املعرفة لدى . مستوى وصول اخلدمات الصحية إىل أفراد اتمع
ورا هاما يف التنمية البشرية مما يسهم بدوره يف أفراد اتمع، من خالل التعليم والتدريب، يلعب د

ويتم قياس التقدم الشامل احملرز يف هذا . رفع مستويات املعيشة من خالل دعم النمو االقتصادي
. معدل تعليم الكبار ونسبة إمجايل االلتحاق باملدارس: اال من خالل حتليل مؤشرين هامني مها

 بلدا من البلدان األقل منوا األعضاء 14تعليم الكبار لدى  إىل أن معدل 18يشري اجلدول امللحق 
، كما وصل هذا املعدل إىل أقل )٪52.5(كان أقل من متوسطه لدى كافـة البلدان األقل منوا 

ويالحظ وجود االجتاه نفسه، وإن كان بدرجة أقل، . ٪ لدى مايل وبوركينا فاسو والنيجر30من 
 من البلدان األقل منوا 10ارس حيث كانت هذه النسبة يف من حيث نسبة إمجايل االلتحاق باملد

، كمـا وصلت إىل أقل من )٪43(األعضاء أقل من متوسطها لدى كافـة البلدان األقل منوا 
  .٪ لدى مخسة منها30

  
ومن ناحية أخرى، ميكن القول إن مشكلة الفقر اليت تعاين منها أغلبية البلدان األقل منوا األعضاء 

ة أن جزءا كبريا من سكان تلك البلدان ال يزال غري قادر على احلصول على تنبع من حقيق
احتياجاته من اخلدمات اإلنسانية واالجتماعية األساسية كما أنه ال ميلك املوارد الالزمة لتحسني 

وهي ظاهرة معقدة ومتعددة اجلوانب تعاين منها البلدان ذات االقتصادات واملوارد البشرية . دخله
 ويف هذا السياق، يعد مؤشر الفقر البشري الذي أعده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .الضعيفة

: وهو مؤشر مجمع من ثالثة مقاييس إنسانية أساسية. حماولة لتقييم البعد اإلنساين ملشكلة الفقر
مستوى طول العمر ويقاس بنسبة من ال يحتمل أن يعيشوا حىت سن األربعني، ومستوى املعرفة 

اس مبعدل تعليم الكبار، ومستوى املعيشة الالئق ويقاس بنسبة السكان احملرومني من املوارد ويق
  ).19اجلدول امللحق (املائية احملسنة ونسبة األطفال ناقصي الوزن دون سن اخلامسة 

  
 إىل أن ما 19، تشري البيانات يف اجلدول امللحق 2002وبناء على مؤشر الفقر البشري لعام 

 مليون 136.1( بلدا من البلدان األقل منوا األعضاء 18٪ من جمموع سكان 43.4 يعادل نسبة
٪ لدى بوركينا فاسو والنيجر 50وبلغ هذا املؤشر أكثر من . يعانون من الفقر البشري) نسمة

ومن . ومايل مما يدل على أن أكثر من نصف سكان تلك البلدان الثالثة يعانون من هذه املشكلة
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 من البلدان األقل 7 بلدا، تصنف 95ن حبسب مؤشر الفقر البشري، من بني حيث ترتيب البلدا
وعند النظر يف مدى التقدم الذي حققته البلدان األقل . منوا األعضاء ضمن البلدان العشرة األخرية

 19منوا األعضاء على صعيد املؤشرات األساسية للفقر البشري، تشري البيانات يف اجلدول امللحق 
فعلى سبيل .  العديد من تلك البلدان ال تزال متأخرة عن متوسط البلدان األقل منوا ككلإىل أن

 من البلدان األقل منوا األعضاء متوسطا لنسبة السكان احملرومني من املوارد 10املثال، سجلت 
على ، كما أنه ال يزال أ)٪38(املائية احملسنة أعلى من مثيله على مستوى كافة البلدان األقل منوا 

  .٪ لدى أربعة منها50من 
  

ولكون الفقر ميثل أحد أكرب التحديات اليت تواجه العامل وعائقا رئيسيا يف وجه التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، فقد اعترب اتمع الدويل مسأليت ختفيف الفقر وتوفري اخلدمات الصحية والتعليمية 

ويف هذا السياق، أقر اتمع الدويل يف . مويةاألساسية إىل الشعوب اثنني من أهم األهداف التن
 ضرورة وضع أهداف واضحة قابلة للقياس 1995القمة العاملية بشأن التنمية االجتماعية يف عام 

وحمددة زمنيا لتخفيف حدة الفقر، وكذلك التركيز بصورة خاصة على تطوير تعاريف الفقر 
 2002لأللفية خالل مؤمتر قمة األلفية يف عام مث اعتمدت األهداف اإلمنائية . ومؤشراته وقياساته

ويف مقدمتها خفض نسبة من يعانون من اجلوع إىل النصف، وحتقيق التعليم األساسي للجميع، 
وخفض معدل وفيات األطفال بنسبة الثلثني، وخفض نسبة احملرومني من املوارد املائية احملسنة إىل 

  .2015النصف، وذلك حبلول عام 
  

نهج الذي وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتقييم التقدم الذي حققته البلدان من وبناء على امل
حيث حتقيق تلك األهداف، فقد مت تقسيم البلدان إىل مخس جمموعات بالنظر إىل أدائها يف هذا 

، وهي جمموعة البلدان اليت )20اجلدول امللحق (اال خالل عقد التسعينات من القرن املاضي 
، وجمموعة البلدان )٪ منها95وهي البلدان اليت حققت بالفعل نسبة ( تلك األهداف حققت

٪ أو أكثر من معدل التقدم 95وهي البلدان اليت حققت نسبة (املاضية حنو حتقيق تلك األهداف 
وهي البلدان (، وجمموعة البلدان املتعثرة يف حتقيق تلك األهداف )الالزم لتحقيق تلك األهداف

وهي (، وجمموعة البلدان املتأخرة )٪ من معدل التقدم الالزم94 و75 نسبة ما بني اليت حققت
، وجمموعة البلدان املتخلفة )٪ من معدل التقدم الالزم74البلدان اليت حققت نسبة ما بني صفر و

٪ على األقل عن مستواها يف عام 5 بنسبة 1999وهي البلدان اليت يقل مستوى أدائها يف عام (
1990.(  

  
بناء عليه، فبالنسبة إىل هدف خفض نسبة من يعانون من اجلوع إىل النصف، فمن بني البلدان و

 بلدان منها ضمن البلدان 9الستة عشر األقل منوا األعضاء اليت تتوفر حوهلا البيانات، تصنف 
. عثرة بلدان ضمن البلدان املتأخرة، وبلد واحد ضمن البلدان املت6املاضية حنو حتقيق هذا اهلدف، و
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وبالنسبة إىل هدف تعميم التعليم األساسي، فمن بني البلدان العشرة األقل منوا األعضاء اليت تتوفر 
 بلدان ضمن 6 بلدان ضمن البلدان املاضية حنو حتقيق هذا اهلدف، و3حوهلا البيانات، تصنف 

دل وفيات وبالنسبة إىل هدف خفض مع. البلدان املتأخرة، وبلد واحد ضمن البلدان املتخلفة
األطفال بواقع الثلثني، فمن بني البلدان العشرين األقل منوا األعضاء اليت تتوفر حوهلا البيانات، 

 بلدا ضمن البلدان املتأخرة، 15 بلدان ضمن البلدان املاضية حنو حتقيق هذا اهلدف، و4تصنف 
ني من املوارد وأخريا، فمن حيث هدف خفض نسبة احملروم. وبلد واحد ضمن البلدان املتعثرة

املائية احملسنة إىل النصف، فمن بني البلدان الثالثة عشر األقل منوا األعضاء اليت تتوفر حوهلا 
 بلدان ضمن البلدان املاضية حنو حتقيق هذا اهلدف، وبلدان اثنان فقط ضمن 5البيانات، تصنف 

. البلدان املتأخرةالبلدان اليت حققت هذا اهلدف، بينما تندرج كافة البلدان األخرى ضمن 
وبشكل عام، تعكس هذه الصورة الواقعية بشكل واضح األداء البطيء ملعظم البلدان األقل منوا 

  .األعضاء على طريق حتقيق أهداف األلفية للتنمية البشرية
  اخلالصـــــة. 6
  

 البلدان األقل استمر األداء االقتصادي، مقاسا مبعدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، موعة
منوا، مبا فيها تلك األعضاء يف املنظمة، على وضعه اجليد خالل السنوات اخلمسة األخرية اليت 

 وهو العام الذي 2001ويظهر ذلك بوضوح على سبيل املثال، يف عام . تتوفر حوهلا البيانات
٪ والبلدان األقل 5.6شهد تباطؤا يف االقتصاد العاملي، حيث سجلت كافة البلدان األقل منوا نسبة 

٪ كمتوسط منو لناجتها احمللي اإلمجايل احلقيقي السنوي، ومها معدالن 5.5منوا األعضاء نسبة 
وينبع هذا األداء املشجع للنمو لدى البلدان . أعلى من مثيليهما على مستوى العامل والبلدان النامية

 يف صايف التدفقات املالية ، من الزيادة امللحوظة2002 و2001األقل منوا، وخصوصا يف عامي 
ويف مقدمتها التدفقات املالية اخلاصة مبا فيها تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وتدفقات 

كما ازدادت الصادرات يف عام . املساعدات اإلمنائية الرمسية إىل تلك البلدان يف تلك الفترة
 جمموعة البلدان األقل ، حيث سجلت2000 وإن كان مبعدل أدىن بكثري من مثيله لعام 2003

٪ لدى 31.7٪ بينما بلغت تلك النسبة 33.9منوا ككل نسبة منو يف صادراا السلعية بلغت 
ومع ذلك، يستمر التباين بني البلدان األقل منوا، مبا فيها تلك . جمموعة البلدان األقل منوا األعضاء

لصادرات والتدفقات املالية يتركز يف األعضاء يف املنظمة، حيث ال يزال اجلزء األكرب من اإلنتاج وا
  .عدد حمدود منها

  
إال أنه على الرغم من هذه الصورة العامة املشجعة، تبقى هناك بعض القضايا اهلامة املتعلقة بالتنمية     

من بني تلك القضايا االعتماد املفرط علـى        . املستدامة يف البلدان األقل منوا اليت تعد مصدر قلق        
وعلى صادرات السلع األولية املعرضة لتقلبات األسعار العاملية، وضـخامة          املساعدات اخلارجية   

ونظـرا لتلـك    . عبء الدين اخلارجي، واألداء على صعيد حتقيق التنمية البشرية وختفيف الفقر          
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املعوقات اليت تواجهها البلدان األقل منوا ونقاط الضعف اليت تعاين منها، فقد أصبحت هناك قناعة               
ويف . ى االلتزام بتقدمي دعم دويل أوسع نطاقا وأكثر فاعلية إىل تلك البلـدان            بضرورة رفع مستو  

الذي انعقـد يف العاصـمة       مؤمتر األمم املتحدة الثالث حول البلدان األقل منوا          هذا السياق، أقر  
 لصاحل البلدان   2010-2001 برنامج عمل العقد     2001البلجيكية بروكسل خالل شهر مايو      

ص على سياسات وإجراءات يتعني تنفيذها من قبل تلك البلدان من جهة ومن            األقل منوا والذي ين   
قبل شركائها التنمويني من جهة أخرى لتعزيز النمو االقتصادي والتنمية املستدامة لـدى تلـك               

  .البلدان ومتكينها من التكامل ادي مع االقتصاد العاملي
  

 اجلهود والنشاطات التنموية لألمـم       زيادة ملحوظة يف   2002وعقب املؤمتر املذكور، شهد عام      
 واعتمد  2002فقد انعقد مؤمتر األمم املتحدة حول التمويل ألغراض التنمية يف مارس            . املتحدة

توافق آراء مونتريي الذي يعرض صورة للتوجه العاملي اجلديد ملواجهة حتديات التمويل ألغراض             
: وانعقدت القمة العاملية لألغذية   . ان األقل منوا  التنمية يف العامل وخصوصا يف البلدان النامية والبلد       

مخس :  حيث اعتمدت إعالن القمة العاملية لألغذية      2002مخس سنوات بعد االنعقاد يف يونيو       
سنوات بعد االنعقاد الذي جيدد فيه اتمع الدويل التزامه خبفض عدد سكان العامل الذي يعانون               

أخريا، كان مؤمتر القمة العاملي للتنمية      . د أقصى  كح 2015من اجلوع مبعدل النصف حبلول عام       
 فرصة أخرى لتوجيه انتباه العامل حنو 2002املستدامة الذي عقد خالل شهري أغسطس وسبتمرب 

 ومحاية الفقر حماربة خالل من قضية مواجهة خمتلف التحديات اليت تعترض حتقيق التنمية املستدامة        
  .لدان األقل منوا وخاصة يف البلدان النامية والبالبيئة

  
 يف شـاركت  الـيت  واحلكومات بالدول ممثال الدويل، اتمع أن إىل اإلشارة جتدر السياق، هذا ويف

 مع منوا األقل للبلدان املفيد التكامل حتقيق على بالعمل التزامه أعلن أعاله، املذكورة والقمم املؤمترات
 كمـا  .الفقر ومبحو ومتسارعة مستدامة بصورة والتنمية االقتصادي النمو وبتحقيق العاملي االقتصاد

 املاليـة  املـوارد  على احلصول أجل من بينها فيما بالتعاون التزامها واحلكومات الدول تلك أعلنت
 األقل والبلدان النامية الصغرية اجلزرية للبلدان التنموية لالحتياجات خاصة عناية إيالء يف وباالستمرار

 األقـل  للبلدان التنمويني الشركاء منها وخصوصا املتقدمة البلدان على ينبغي السياق، هذا ويف .منوا
 والـسياسات  األهـداف  خيص فيما بالتزاماا للوفاء جهدها قصارى بذل املاحنة، الدول أي منوا،

 وينبغـي  .ذلك لتحقيق والفين، املايل الدعم فيه مبا املناسب، الدعم وتقدمي عليها املتفق واإلجراءات
 ومـوارد  الرمسية اإلمنائية باملساعدات لالرتقاء ملموسة جهود بذل خاصة بصورة بلدانال تلك على

  .دوليا عليها املتفق املستويات إىل الدين ختفيف
  

وبالنظر إىل أمهية النتائج اليت متخضت عنها املؤمترات والقمم املتعلقة بالبلدان األقل منـوا، جتـدر             
وبالفعل، فإنه يتعني   . أيضا أمران على درجة كبرية من األمهية      اإلشارة إىل أن التنفيذ واملتابعة مها       



143  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

وضع آليات وترتيبات فعالة لتنفيذ تلك السياسات واإلجراءات ومتابعتها ومراجعتها ورصـدها            
فعلى املستوى الوطين، ميكن للبلـدان األقـل منـوا          . على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية    

     تمع املدين، مبـا فيـه            األعضاء يف املنظمة القيامذه املهمة ضمن خططها التنموية ومبشاركة ا
وعلى املستوى اإلقليمي موعة بلدان املنظمة، فإن على تلك البلدان مواصـلة            . القطاع اخلاص 

وزيادة التعاون فيما بينها لتقدمي املساعدات الفنية واملالية والغذائية وسائر أشكال املـساعدة إىل              
اء األقل منوا مع األخذ يف االعتبار االحتياجات واملشاكل اخلاصة للبلـدان غـري              البلدان األعض 

  .الساحلية والبلدان اجلزرية الصغرية
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 *التوزيع اإلقليمي لكافة البلدان األقل منوا: 1اجلدول امللحق 
  

 آسيـــــــا إفريقيـــــــــا

 )4) (1( أفغانستان )4( )3( بنني أنغوال

 بنغالديش )4) (3) (1( بوركينا فاسو )4) (3) (1(بوروندي 

 )4) (1(بوتان  )4) (3) (1(إفريقيا الوسطى  )2(الرأس األخضر 

 كمبوديا )4) (3) (1( تشاد )3) (2(جزر القمر 

 )3) (1(الووس  )4) (3(الكونغو  جيبويت

 )2(املالديف  غينيا االستوائية )4(إريتريا 

 )3(ميامنار  )3( غامبيا )4) (3) (1(إثيوبيا 

 )1(النيبال  )4) (3( غينيا بيساو )4) (3(غينيا 

 اليمن )4) (3(ليبرييا  )1(ليسوتو 

 الباسيفيكــــي )4) (3) (1(وي مال )3) (2(مدغشقر 

 )4) (2( كرييبايت )4) (3( موريتانيا )4) (3) (1(مايل 

 )2( ساموا )4) (3) (1(النيجر  )3(موزمبيق 

 )4) (2( جزر سلمن )4) (3) (2(ساو توميه وبرنسيبيه  )4) (3) (1(رواندا 

 )2( توفالو )4) (3( سرياليون )3( السنغال

 الصومال
 )2( فانواتو  )3(السودان   )4( )3(

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

 الكاريبــــــي )4) (3) (1(زامبيا  )4) (3) (1(أوغندا 

 )2( هايييت  
  .2004مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير أقل البلدان منوا، : املصدر

بلد مصدر للسلع غري ) 4(لد فقري شديد املديونية ب) 3(جزيرة ) 2(بلد غري ساحلي ) 1: (مالحظات
  .النفطية

  .البلدان املكتوبة بالبنط العريض هي بلدان أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي(*) 
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  )باملليون(إمجايل السكان : 2اجلدول امللحق 

 
  1999  2000  2001  2002  2003  

 28.27 27.99 27.26 26.55 25.87  أفغانستان
 146.17 143.50 140.88 137.95 135.02  بنغالديش

 7.04 6.66 6.48 6.30 6.13  بنني
 12.14 11.84 11.56 11.28 10.99  بوركينا فاسو

 8.08 7.87 7.67 7.48 7.29  تشاد
 0.61 0.60 0.58 0.57 0.55  جزر القمر

 0.81 0.79 0.77 0.74 0.72  جيبويت
 1.43 1.40 1.36 1.33 1.29  غامبيا
 9.01 8.76 8.51 8.27 8.04  غينيا

 1.30 1.27 1.22 1.20 1.17  غينيا بيساو
 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28  املالديف

 11.92 11.66 11.39 11.14 10.89  مايل
 2.84 2.77 2.71 2.65 2.57  موريتانيا
 18.54 18.08 17.65 17.21 16.77  موزمبيق

 11.81 11.46 11.12 10.78 10.46  النيجر
 10.50 10.21 9.93 9.66 9.40  السنغال

 5.18 5.05 4.92 4.79 4.67  سرياليون
 9.51 9.32 9.02 8.72 8.43  الصومال
 33.59 32.74 31.91 31.10 30.42  السودان

 5.26 5.10 4.95 4.80 4.65  توغو
 25.00 24.17 23.36 22.59 21.83  أوغندا
 23.92 22.97 22.05 21.16 20.45  اليمن
 373.26 364.51 355.59 346.54 337.90   األعضاء البلدان األقل منواكافة
 726.52 709.23 691.43 672.64 656.38   * البلدان األقل منواكافة

 1378.79 1351.40 1323.18 1295.81 1270.98  كافة بلدان املنظمة
 5315 5241 5168 5096 5025  كافة البلدان النامية

       البلدان األقل منوا األعضاء
 51.4 51.4 51.4 51.5 51.5  كنسبة من كافة البلدان األقل منوا

 27.1 27.0 26.9 26.7 26.6  كنسبة من بلدان املنظمة
  .2004التقرير االقتصادي السنوي حول البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، : مركز أنقرة: املصدر

  .2004لنقد الدويل، سبتمرب مستخرجة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لصندوق ا(*) 
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  )مليار دوالر(الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية : 3اجلدول امللحق 

 
  1999  2000  2001  2002  2003  

 53.615 49.551 47.194 47.048 46.529  بنغالديش
 3.505 2.704 2.385 2.277 2.391  بنني

 4.189 3.213 2.814 2.655 2.979  بوركينا فاسو
 2.648 2.003 1.667 1.389 1.534  تشاد

 0.313 0.241 0.22 0.204 0.223  جزر القمر
 0.625 0.592 0.574 0.553 0.536  جيبويت
 0.368 0.37 0.418 0.421 0.432  غامبيا
 3.591 3.212 3.039 3.112 3.461  غينيا

 0.236 0.203 0.2 0.215 0.224  غينيا بيساو
 0.669 0.639 0.625 0.624 0.589  الديفامل

 4.287 3.286 3.018 2.675 2.918  مايل
 1.1 0.99 0.983 0.956 0.986  موريتانيا
 4.323 3.6 3.435 3.628 4.091  موزمبيق

 2.734 2.177 1.947 1.803 2.021  النيجر
 6.485 5.052 4.615 4.385 4.757  السنغال

 0.787 0.783 0.749 0.634 0.664  سرياليون
 17.49 15.21 13.482 12.191 10.788  السودان

 1.842 1.481 1.329 1.332 1.579  توغو
 6.198 5.803 5.641 5.886 5.964  أوغندا
 11.344 9.985 9.533 9.561 7.53  اليمن
 126.349 111.095 103.868 101.549 100.196   األعضاء البلدان األقل منواكافة
 211.796 187.876 174.479 171.539 165.126   *ان األقل منوا البلدكافة

1356.41  كافة بلدان املنظمة

2 
1460.29

8 
1404.13

6 1481.467 1717.47

6 
 7106.6 6307.1 6244.3 6171.4 5684.8  كافة البلدان النامية

       البلدان األقل منوا األعضاء
 59.7 59.1 59.5 59.2 60.7  كنسبة من كافة البلدان األقل منوا

 7.4 7.5 7.4 7.0 7.4   من بلدان املنظمةكنسبة
  .2004التقرير االقتصادي السنوي حول البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، : مركز أنقرة: املصدر

  .2004مستخرجة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل، سبتمرب (*) 
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  )ار اجلارية دوالرباألسع(الناتج احمللي اإلمجايل للفرد : 4اجلدول امللحق 
 

  1999  2000  2001  2002  2003  
 367 345 335 341 345  بنغالديش

 498 406 368 361 390  بنني
 345 271 243 235 271  بوركينا فاسو

 328 254 217 186 210  تشاد
 509 402 378 359 403  جزر القمر

 770 751 750 744 743  جيبويت
 257 265 307 318 336  غامبيا
 399 367 357 376 431  غينيا

 181 160 164 180 191  غينيا بيساو
 2122 2091 2105 2168 2119  املالديف

 360 282 265 240 268  مايل
 387 357 363 361 383  موريتانيا
 233 199 195 211 244  موزمبيق

 231 190 175 167 193  النيجر
 618 495 465 454 506  السنغال

 152 155 152 132 142  يونسريال
 521 465 423 392 355  السودان

 350 290 269 278 339  توغو
 248 240 241 261 273  أوغندا
 474 435 432 452 368  اليمن
 377 340 325 326 330   األعضاء البلدان األقل منواكافة
 308 280 266 269 265  *البلدان األقل منوا  كافة

 1246 1096 1061 1127 1067  مة كافة بلدان املنظ
 1337 1203 1208 1211 1131   النامية  البلدانكافة

  .3 و2مت حسابه على أساس اجلدولني امللحقني : املصدر
  .2004مستخرجة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل، سبتمرب (*) 
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  هيكل اإلنتاج: 5اجلدول امللحق 
  )2002-1998ي اإلمجايل، متوسط الفترة القيمة املضافة كنسبة من الناتج احملل(

 
  اخلدمات  الصناعات التحويلية منها  الصناعة  الزراعة  

  )1(أفغانستان 
54 23 14 23 

  )4( بنغالديش
25 26 16 49 

  )1( بنني
37 14 9 49 

  )1( بوركينا فاسو
34 17 12 49 

  )1( تشاد
39 15 13 46 

  )5( جزر القمر
40 11 4 49 

  )5( جيبويت
4 16 3 80 

  )5( غامبيا
31 13 5 56 

  )2( غينيا
24 37 6 39 

  )1( غينيا بيساو
60 13 10 27 

  )5( املالديف
16 16 7 63 

  )1( مايل
41 22 4 37 

  )1( موريتانيا
23 30 9 47 

  )2( موزمبيق
28 27 13 45 

  )2( النيجر
31 26 7 43 

  )6( السنغال
18 21 13 61 

  )2( سرياليون
48 30 5 22 

 - - - -  )1(الصومال 
  )3( السودان

40 18 9 42 
  )1( توغو

39 21 9 39 
  )1( أوغندا

37 20 10 43 
  )3( اليمن

16 41 7 43 
 47 12 25 28   األعضاء البلدان األقل منواكافة

 45 11 22 33  *كافة البلدان األقل منوا 
 47 15 38 15  كافة بلدان املنظمة

 55 20 33 12  *كافة البلدان النامية 
  .2004التقرير االقتصادي السنوي حول البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، : مركز أنقرة: املصادر

  .2004مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير أقل البلدان منوا، 
 مصدر بلد) 3(، )أربعة بلدان(بلد مصدر للمعادن ) 2(، )عشرة بلدان(بلد مصدر للمنتجات الزراعية ) 1(

، )أربعة بلدان(بلد مصدر للخدمات ) 5(، )بنغالديش فقط(بلد مصدر للمنتجات املصنعة ) 4(، )بلدان(للنفط 
  ).السنغال فقط(بلد مصدر للمنتجات املصنعة واخلدمات ) 6(

  .2002متوسط عام  (*) 



150  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )نسب مئوية(معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي : 6اجلدول امللحق 
 

  1999  2000  2001  2002  2003  
 5.4 4.9 4.8 5.6 5.4  بنغالديش

 5.5 6 5 5.8 4.7  بنني
 6.5 4.4 5.9 1.5 3.7  بوركينا فاسو

 10 9.9 9.5 1 2.3  تشاد
 2.1 2.3 2.3 4.5 1.9  جزر القمر

 3.5 2.6 1.9 0.7 2.2  جيبويت
3.2- 5.8 5.5 6.4  غامبيا  8.7 
 2.1 4.2 3.8 1.9 4.6  غينيا

7.2- 0.2 7.5 7.6  غينيا بيساو  -1.2  
 6.2 6 3.5 4.8 7.2  املالديف

3.2- 3  مايل  13.3 4.4 3.2 
 4.2 3.3 4 5.2 5.2  موريتانيا
 7 7.7 13 1.5 7.5  موزمبيق

0.6-  النيجر  -1.4  7.1 3 4 
 6.3 1.1 5.6 5.6 5  السنغال

8.1-  سرياليون  3.8 5.4 6.3 6.5 
 5.8 6 6.1 6.9 6.5  السودان

0.8- 2.4  توغو  -0.2  4.6 3.1 
 4.9 6.7 5.3 5.4 7.9  أوغندا
 3.8 3.9 4.6 4.4 3.5  اليمن
 5.2 4.9 5.5 4.7 5.1   األعضاء البلدان األقل منواكافة
 4.4 5.1 5.6 4.8 5.2  *البلدان األقل منوا  كافة

 5.5 4 1.9 5.5 1.3  كافة بلدان املنظمة 
 6.1 4.6 4.1 5.9 4   النامية  البلدانكافة
  .2004التقرير االقتصادي السنوي حول البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، : مركز أنقرة: دراملص
  .2004مستخرجة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل، سبتمرب (*) 



151  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

   معدالت التضخم: 7اجلدول امللحق 
  ) املستهلكنسبة التغري املئوي السنوي ملتوسط مؤشر اسعار(

 
  1999  2000  2001  2002  2003  

 4.9 3.8 1.5 2.2 6.2  بنغالديش
 1.5 2.4 4 4.2 0.3  بنني

1.1-  بوركينا فاسو  -0.3  4.9 2.7 3 
8.4-  تشاد  3.8 12.4 5.2 -1  

 4.5 3.3 5.9 4.6 1.1  جزر القمر
 2 0.6 1.8 2.4 2  جيبويت
 18 8.6 4.5 0.9 3.8  غامبيا

 12.9 3 5.4 6.8 4.6  ينياغ
2.1-  غينيا بيساو  8.6 3.3 3.3 3 

1.2- 3  املالديف  0.7 0.9 -1.5  
1.2-  مايل  -0.7  5.2 2.4 0.5 

 5.3 3.9 4.7 3.3 4.1  موريتانيا
 13.5 16.8 9 12.7 2.9  موزمبيق

2.3-  النيجر  2.9 4 2.7 -0.7  
 0.1 2.3 3.1 0.7 0.8  السنغال

0.9- 34.1  سرياليون  2.6 -3.7  6.6 
 7.7 8.3 4.9 8 16  السودان

0.1-  توغو  1.9 3.9 3.1 -0.8  
2- 4.5 5.8  أوغندا  5.7 5.9 
 10.8 12.2 11.9 10.9 8  اليمن
 5.7 5.4 3.7 4.2 6.2   األعضاء البلدان األقل منواكافة
 13.8 14.6 22.9 36.1 28.6  *البلدان األقل منوا  كافة

 7.6 10.5 11.6 10.7 14.8  كافة بلدان املنظمة 
 6.1 6 6.8 7.3 10.4   النامية  البلدانكافة

  .2004التقرير االقتصادي السنوي حول البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، : مركز أنقرة: املصدر
  .2004مستخرجة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل، سبتمرب (*) 



152  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )فوب، مليون دوالر(سلعية إمجايل الصادرات ال: 8اجلدول امللحق 
 

  1999  2000  2001  2002  2003  
 211.3 99.7 89.5 143.4 122.8  أفغانستان
 6229.4 5443.3 5735.6 5589.6 4520.1  بنغالديش

 294.3 241.5 591 195.6 207.1  بنني
 250.1 177.1 173.1 166.9 179.3  بوركينا فاسو

 88 62.7 74.8 83.6 98.1  تشاد
 31.7 29.4 39.4 16.5 11.5  جزر القمر

 191.2 154.3 198.2 136.4 151.1  جيبويت
 15.2 27.2 25.6 39.4 8.2  غامبيا
 785.9 809.6 542.7 617.4 490.6  غينيا

 99.3 121.3 124.6 111.8 57.2  غينيا بيساو
 112.4 90.1 76.1 75.4 64  املالديف

 214.2 163.6 151.5 232.7 251.5  مايل
 577.5 548.6 553 532.7 525.3  موريتانيا
 1058.4 682 703.7 364.3 271  موزمبيق

 180.1 168.6 162.4 195.7 178.7  النيجر
 1130.3 948.7 783.6 693 817.2  السنغال

 133.6 101.1 52.6 123.5 6.3  سرياليون
 99.8 88.7 75.3 67.8 116.4  الصومال
 2606 1972.2 1846.7 1543 705.6  السودان

 415.6 249 220.4 189.6 233.8  توغو
 531.9 464.9 450.8 399.6 384.6  أوغندا
 4437.7 3271 3370.2 4076.5 2439.2  اليمن
 19693.9 15914.6 16040.8 15594.4 11839.6   األعضاء البلدان األقل منواكافة
 43671.7 37038.7 35077 33926.2 25328.2  البلدان األقل منوا كافة

.402665  كافة بلدان املنظمة 

2 
533748.

4 
495443.

1 507626.5 614454.

4 
287400 2401300 2229600 2344500 1900500   النامية  البلدانكافة

0 
749240 6437700 6146600 6375000 5664500  العامل

0 
       البلدان األقل منوا األعضاء

 45.1 43.0 45.7 46.0 46.7  كنسبة من كافة البلدان األقل منوا
 3.2 3.1 3.2 2.9 2.9  كنسبة من بلدان املنظمة
 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6  كنسبة من البلدان النامية

       معدل التغري السنوي
0.8- 2.9 31.7 13.8   األعضاءالبلدان األقل منوا  23.7 

 17.9 5.6 3.4 33.9 9.6  كافة البلدان األقل منوا
7.2- 32.6 16.4  بلدان املنظمة  2.5 21.0 
4.9- 23.4 7.2  البلدان النامية  7.7 19.7 

3.6- 12.5 5.0  العامل  4.7 16.4 



153  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

  .2004صندوق النقد الدويل، حولية إحصائيات اجتاهات التجارة، : املصدر



154  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )سيف، مليون دوالر(إمجايل الواردات السلعية : 9اجلدول امللحق 
 

  1999  2000  2001  2002  2003  
 1400.8 1015.3 576.6 633.6 490.3  نستانأفغا

 9672.3 7847.8 9010.6 9000.8 8352.4  بنغالديش
 1754 720.8 621.9 562.5 843.2  بنني

 847.3 648.1 513.3 493.4 601.9  بوركينا فاسو
 342.6 459.7 363.3 138.9 139.1  تشاد

 117 88.4 81.8 62.6 69.6  جزر القمر
 782.1 666.1 642.7 617 617.2  جيبويت
 514.7 414.6 395.4 331.4 193.7  غامبيا
 870.1 845.3 498.8 532.8 558  غينيا

 143.8 112.1 103.1 104.9 89.9  غينيا بيساو
 470.7 390.7 393 389 402.1  املالديف

 1522.7 1392.6 1400.8 1273.3 1254.3  مايل
 985.6 865.6 710 636.3 603.5  موريتانيا
 1778.1 1269.7 1063.4 1046.3 1199.9  موزمبيق

 494.3 395.7 324.9 773.8 315.1  النيجر
 2357.8 1957.5 1727.1 1462.9 1607.5  السنغال

 583.2 485.9 416.2 315.7 199.1  سرياليون
 372.7 347.3 338.2 313.2 285  الصومال
 2714.5 2167.7 1874.6 1478.4 1577.1  السودان

 563.3 396.6 354.6 323.7 341.7  توغو
 1371.7 1028.5 1005.1 955 816.9  أوغندا
 4361.9 2776.9 2465.6 2323.2 2007.7  اليمن
 34021.2 26292.9 24881 23768.7 22565.2   األعضاء البلدان األقل منواكافة
 64337 51214.3 46521.2 47047.3 43008.3  البلدان األقل منوا كافة

.351982  ملنظمة كافة بلدان ا

9 
396133.

6 
396539.

1 439994.2 569299.

4 
277880 2311400 2161400 2209900 1862800   النامية  البلدانكافة

0 
774530 6642700 6390000 6592100 5821200  العامل

0 
       البلدان األقل منوا األعضاء

 52.9 51.3 53.5 50.5 52.5  كنسبة من كافة البلدان األقل منوا
 6.0 6.0 6.3 6.0 6.4  كنسبة من بلدان املنظمة
 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2  كنسبة من البلدان النامية

       معدل التغري السنوي
 29.4 5.7 4.7 5.3 5.1   األعضاءالبلدان األقل منوا

2.1-  كافة البلدان األقل منوا  9.4 -1.1  10.1 25.6 
 29.4 11.0 0.1 12.5 1.7  بلدان املنظمة
2.2- 18.6 2.7  البلدان النامية  6.9 20.2 

3.1- 13.2 5.4  العامل  4.0 16.6 



155  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

  .2004صندوق النقد الدويل، حولية إحصائيات اجتاهات التجارة، : املصدر



156  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )مليون دوالر(ميزان احلساب اجلاري : 10اجلدول امللحق 
 

  1999  2000  2001  2002  2003  
 - - - - -  أفغانستان
407-  بنغالديش  -678  -391  283 205 

181-  بنني  -183  -160  -242  -296  
321-  بوركينا فاسو  -319  -291  -299  -291  

243-  تشاد  -251  -586  -1036  -1028  
14-  جزر القمر  -4  4 -6  -14  

2-  جيبويت  -40  -32  -37  -39  
12-  غامبيا  -13  -2  -20  -18  
262-  غينيا  -227  -81  -137  -119  

27-  غينيا بيساو  -28  -44  -22  -8  
79-  املالديف  -51  -59  -36  -45  

256-  مايل  -268  -314  -102  -182  
26- 30  موريتانيا  -105  15 -112  
915-  موزمبيق  -698  -770  -763  -636  

132-  النيجر  -111  -93  -142  -170  
274-  السنغال  -275  -224  -299  -409  

73-  سرياليون  -96  -131  -45  -75  
32- 10  الصومال  -35  -16  3 
1703-  السودان  -1840  -2116  -1472  -1457  

151-  توغو  -232  -229  -211  -213  
486-  أوغندا  -309  -337  -405  -412  
 199 535 507 1265 205  اليمن
5293-   األعضاء البلدان األقل منواكافة  -4416  -5489  -4457  -5117  
11465-  البلدان األقل منوا كافة  -6413  -10114  -6745  -8081  

 62439 36949 52400 71090 15145  كافة بلدان املنظمة
18100-   النامية البلدانكافة  88100 37900 83600 121000 

  .2004مستخرجة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل، سبتمرب : املصدر
  



157  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

  )مليون دوالر (إمجايل االحتياطات باستثناء الذهب: 11اجلدول امللحق 
 

  1999  2000  2001  2002  2003  
 - - - - -  أفغانستان
 2577.9 1683.2 1275 1486 1603.6  بنغالديش

 509.8 615.7 578.1 458.1 400.1  بنني
 434.8 313.4 260.5 243.6 295  بوركينا فاسو

 187.1 218.7 122.37 110.7 95.02  تشاد
 94.3 79.94 62.32 43.21 37.15  جزر القمر

 100.13 73.71 70.31 67.8 70.61  جيبويت
 - 106.88 106.01 109.43 111.25  غامبيا
 - 171.4 200.23 147.91 199.68  غينيا

 164.38 102.71 69.47 66.73 35.28  غينيا بيساو
 159.49 133.14 93.07 122.8 127.12  املالديف

 908.7 594.5 348.9 381.3 349.7  مايل
 415.3 396.2 284.5 279.9 224.3  موريتانيا

 961.76 819.19 715.57 725.11 651.6  قموزمبي
 114.1 133.9 107 80.4 39.2  النيجر

 794.5 637.4 447.3 384 403  السنغال
 66.6 84.7 51.3 49.2 39.5  سرياليون
 - - - - -  الصومال
 847.5 440.9 117.8 247.3 188.7  السودان

 182.5 205.1 126.4 152.3 122.1  توغو
 1080.3 934 983.4 808 763.1  أوغندا
 4986.9 4410.5 3658.1 2900.3 1471.5  اليمن
 14586.06 12155.17 9677.65 8864.09 7227.51   األعضاء البلدان األقل منواكافة

12486.9  البلدان األقل منوا كافة

8 
15108.8

7 
15922.4

4 19710.5 23290.2

2 
.181033  كافة بلدان املنظمة

7 
204264.

4 
217478.

2 253736.8 310524 

130383 1126361 1020894 900999 783398   النامية البلدانكافة

0 
  .2004مستخرجة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل، سبتمرب : املصدر



158  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )مليون دوالر (إمجايل صايف التدفقات املالية: 12اجلدول امللحق 
 

  1990  1999  2000  2001  2002  
  893  1326  1251  1225  1644  بنغالديش

  198  267  199  176  274  بنني
  343  331  294  309  219  بوركينا فاسو

  1079  127  194  158  256  تشاد
  23  22  14  15  33  جزر القمر

  53  28  31  44  149  جيبويت
  101  63  73  74  48  غامبيا
  99  185  101  251  211  غينيا

  33  30  55  49  96  غينيا بيساو
  47  31  23  35  24  املالديف

  418  384  376  251  348  مايل
  321  199  202  155  138  موريتانيا
  2273  974  932  1097  948  موزمبيق

  238  214  183  170  358  النيجر
  388  304  315  480  692  السنغال

  255  269  188  80  79  سرياليون
  171  120  87  92  372  الصومال
  919  730  564  582  603  السودان

  119  119  112  109  204  توغو
  681  844  880  633  485  أوغندا
  280  274  224  12  333  اليمن
  8932  6841  6298  5997  7514   األعضاء البلدان األقل منواكافة
  16958  15693  12373  14862  15226  البلدان األقل منوا كافة

  30839  23078  21746  23646  28869  كافة بلدان املنظمة
  175152  209492  213458  261219  97819   النامية  البلدانكافة
            دان األقل منوا األعضاءالبل

  52.7  43.6  50.9  40.4  49.3  كنسبة من كافة البلدان األقل منوا
  29.0  29.6  29.0  25.4  26.0  كنسبة من بلدان املنظمة
  5.1  3.3  3.0  2.3  7.7  كنسبة من البلدان النامية

  .2004البنك الدويل، متويل التنمية العاملية، : املصدر



159  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

  )مليون دوالر (تدفقات املالية الرمسيةصايف ال: 13اجلدول امللحق 
 

  1990  1999  2000  2001  2002  
  761  1022  933  1059  1585  بنغالديش

  157  223  135  135  212  بنني
  335  321  274  295  219  بوركينا فاسو

  179  127  79  132  248  تشاد
  22  22  13  14  33  جزر القمر

  49  24  27  39  149  جيبويت
  58  28  30  24  56  غامبيا
  99  184  91  188  212  غينيا

  32  30  55  40  95  غينيا بيساو
  20  19  10  18  17  املالديف

  315  258  276  247  344  مايل
  305  208  195  156  133  موريتانيا
  1892  749  824  726  913  موزمبيق

  238  198  176  172  308  النيجر
  294  231  254  325  649  السنغال

  251  266  183  74  42  سرياليون
  171  120  86  93  366  الصومال
  285  156  171  211  603  السودان

  44  54  64  58  182  توغو
  532  696  720  494  468  أوغندا
  166  126  218  315  303  اليمن
  6205  5062  4814  4815  7137   األعضاء البلدان األقل منواكافة
  11722  9776  9111  8900  13113  البلدان األقل منوا كافة

  7750  10267  9313  10478  22299  كافة بلدان املنظمة
  21321  35321  33457  44426  54126   النامية  البلدانكافة

            البلدان األقل منوا األعضاء
  52.9  51.8  52.8  54.1  54.4  كنسبة من كافة البلدان األقل منوا

  80.1  49.3  51.7  46.0  32.0  كنسبة من بلدان املنظمة
  29.1  14.3  14.4  10.8  13.2   البلدان الناميةكنسبة من

  .2004البنك الدويل، متويل التنمية العاملية، : املصدر



160  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )مليون دوالر (صايف التدفقات املالية اخلاصة: 14اجلدول امللحق 
 

  1990  1999  2000  2001  2002  
  132  305  318  166  59  بنغالديش

  41  44  64  41  62  بنني
  8  9  21  13  0  بوركينا فاسو

  900  0  114  25  9  تشاد
  2  0  1  0  1  جزر القمر

  4  3  3  4  1-  جيبويت
  43  35  43  50  8-  غامبيا
  0  1  10  63  1-  غينيا

  1  1  1  9  2  غينيا بيساو
  26  12  13  17  7  املالديف

  102  126  100  4  5  مايل
  16  9-  7  1-  5  موريتانيا
  381  225  109  371  35  موزمبيق

  0  16  7  2-  51  النيجر
  94  73  62  154  43  السنغال

  5  3  5  6  36  سرياليون
  0  0  0  1-  6  الصومال
  633  574  392  371  0  السودان

  75  65  48  51  22  توغو
  149  148  159  139  16  أوغندا
  114  148  6  303-  30  اليمن
  2726  1779  1483  1177  379   األعضاء البلدان األقل منواكافة
  5209  5921  3204  5924  958  البلدان األقل منوا كافة

  23090  12812  12437  13264  6581  كافة بلدان املنظمة
  153831  174171  180002  216793  43692   النامية  البلدانكافة

            البلدان األقل منوا األعضاء
  52.3  30.0  46.3  19.9  39.6  كنسبة من كافة البلدان األقل منوا

  11.8  13.9  11.9  8.9  5.8  كنسبة من بلدان املنظمة
  1.8  1.0  0.8  0.5  0.9   من البلدان الناميةكنسبة
  .2004البنك الدويل، متويل التنمية العاملية، : املصدر



161  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

  )مليون دوالر (*صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية: 15اجلدول امللحق 
 

  1990  1999  2000  2001  2002  
  1285  408  141  143  131  أفغانستان
  913  1030  1171  1215  2095  بنغالديش

  220  274  239  211  268  نيبن
  473  392  336  398  331  بوركينا فاسو

  233  187  131  188  314  تشاد
  32  27  19  21  45  جزر القمر

  78  58  71  75  194  جيبويت
  61  54  49  34  99  غامبيا
  250  280  153  238  293  غينيا

  59  59  80  52  129  غينيا بيساو
  27  25  19  31  21  املالديف

  472  354  360  355  482  مايل
  355  268  212  219  237  موريتانيا
  2058  933  877  805  1002  موزمبيق

  298  257  211  187  396  النيجر
  449  413  423  535  818  السنغال

  353  345  182  74  61  سرياليون
  194  150  104  115  494  الصومال
  351  185  225  243  822  السودان

  51  44  70  71  260  توغو
  638  793  819  590  668  أوغندا
  584  461  265  458  405  اليمن
  9434  6997  6157  6258  9565   األعضاء البلدان األقل منواكافة
  17282  13633  12450  12326  16751  البلدان األقل منوا  كافة
  45710  38650  35673  38208  47252   النامية  البلدانكافة

            البلدان األقل منوا األعضاء
  54.6  51.3  49.5  50.8  57.1  لدان األقل منواكنسبة من كافة الب

  20.6  18.1  17.3  16.4  20.2  كنسبة من البلدان النامية
  صايف املساعدات اإلمنائية للفرد

            )بالقيمة اجلارية للدوالر(
  26  20  18  19  35   األعضاءالبلدان األقل منوا

  25  20  19  19  37  كافة البلدان األقل منوا
  9  8  7  8  12  البلدان النامية

  .2004األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير أقل البلدان منوا، مؤمتر : املصدر
  .من مجيع املاحنني إىل مجيع البلدان األقل منوا، وشاملة للهبات واملعونات الفنية(*) 
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  )مليون دوالر (صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر: 16اجلدول امللحق 
 

  1990  1999  2000  2001  2002  
  47  79  280  180  3  بنغالديش

  41  44  64  39  62  بنني
  8  9  23  13  1  بوركينا فاسو

  901  0  115  27  9  تشاد
  2  0  1  0  0  جزر القمر

  4  3  3  4  0  جيبويت
  43  36  44  50  0  غامبيا
  0  2  10  63  18  غينيا

  1  1  1  9  2  غينيا بيساو
  12  12  13  12  6  املالديف

  102  126  100  4  6  مايل
  12  7-  9  1  7  موريتانيا
  406  255  139  382  9  موزمبيق

  8  23  9  0  41  النيجر
  93  32  63  157  57  السنغال

  5  3  5  6  32  سرياليون
  0  0  0  1-  6  الصومال
  633  574  392  371  0  السودان

  75  64  42  43  18  توغو
  150  145  161  140  0  أوغندا
  114  155  6  308-  131-  اليمن
  2657  1556  1480  1192  146   األعضاءوا البلدان األقل منكافة
  5145  5693  3565  5897  295  البلدان األقل منوا كافة
  15710  13621  9189  11264  5978  بلدان املنظمةكافة 
  147086  175035  162170  181722  24033  البلدان النامية كافة

            البلدان األقل منوا األعضاء
  51.6  27.3  41.5  20.2  49.5  كنسبة من كافة البلدان األقل منوا

  16.9  11.4  16.1  10.6  2.4  كنسبة من بلدان املنظمة
  1.8  0.9  0.9  0.7  0.6  كنسبة من البلدان النامية

  .2004مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير أقل البلدان منوا، : املصدر



163  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

  )مليون دوالر (إمجايل الدين اخلارجي: 17اجلدول امللحق 
 

  1990  1999  2000  2001  2002  
 - - - - -  )1(أفغانستان 
 17037 15236 15682 16570 12439  )3( بنغالديش

 1843 1672 1602 1687 1292  )4) (2( بنني
 1580 1492 1409 1579 834  )4) (2( بوركينا فاسو

 1281 1104 1115 1141 524  )4) (1( تشاد
 270 23 232 228 187  )4) (1( جزر القمر

 335 263 262 275 205  )3( جيبويت
 573 487 483 465 369  )4) (2( غامبيا
 3401 3254 3388 3522 2476  )4) (2( غينيا

 699 668 804 934 692  )4) (1( غينيا بيساو
 270 235 206 219 78  )3( املالديف

 2803 2911 2974 3189 2468  )4) (2( مايل
 2309 2296 2488 2534 2113  )4) (1( موريتانيا
 4609 4449 7038 6965 4650  )4) (3( موزمبيق

 1797 1589 1686 1667 1726  )4) (2( النيجر
 3918 3482 3428 3766 3736  )4) (2( السنغال

 1448 1295 1229 1298 1197  )4) (1( سرياليون
 2688 2563 2562 2606 2370  )4) (1(الصومال 
 16389 15414 15741 16132 14762  )4) (1( السودان

 1581 1406 1432 1521 1281  )4) (1( توغو
 4100 3742 3503 3492 2582  )4) (3( أوغندا
 5290 5087 5075 6194 6352  )3( اليمن
 74221 68668 72339 75984 62333   األعضاء البلدان األقل منواكافة
 145651 137065 142281 148384 124736   البلدان األقل منوا كافة
 649010 609363 627644 627446 413918  بلدان املنظمةكافة 
233884 2266744 2304964 2374671 1351898  البلدان النامية كافة

8 
       البلدان األقل منوا األعضاء

 51.0 50.1 50.8 51.2 50.0  كنسبة من كافة البلدان األقل منوا
 11.4 11.3 11.5 12.1 15.1  كنسبة من بلدان املنظمة

 3.2 3.0 3.1 3.2 4.6  لدان الناميةكنسبة من الب
  .2004البنك الدويل، متويل التنمية العاملية، : املصدر

http://www.worldbank.org/hipc/statistical_update_July 2004.pdf  
  .البلدان شديدة املديونية) 1(
  .البلدان معتدلة املديونية) 2(
  .البلدان خفيفة املديونية) 3(
.البلدان الفقرية شديدة املديونية) 4(
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  2002مؤشر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للتنمية البشرية، : 18دول امللحق اجل
 

ياة مؤمل احل 
  عند الوالدة

 )سنوات(

معدل تعليم 
  الكبار

)٪(   
)1( 

النسبة 
اإلمجالية 
لاللتحاق 
  باملدارس

)٪(   
)2( 

الناتج احمللي 
  اإلمجايل للفرد

)3( 

الترتيب حبسب 
مؤشر التنمية 

  البشرية
)4( 

مؤشر التنمية 
البشرية 
  املعدل

)5( 

البلدان متوسطة 
             التنمية البشرية

  13  84  4798  78  97.2  67.2 املالديف
  4  136  1690  45  56.2  60.6 جزر القمر
  1  138  1700  54  41.1  61.1 بنغالديش
  3-  139  1820  36  59.9  55.5 السودان

  البلدان منخفضة 
             التنمية البشرية

  5  143  1480  67  59.6  49.9 توغو
  4  146  1390  71  68.9  45.7 أوغندا
  16  149  870  53  49  59.8 اليمن

  25-  152  2220  44  41.2  52.3 موريتانيا
  21-  154  1990  24  65.5  45.8 جيبويت
  15-  155  1690  45  37.8  53.9 غامبيا

  11-  157  1580  38  39.3  52.7 السنغال
  30-  160  2100  29  41  48.9 غينيا
  5-  161  1070  52  39.8  50.7 بنني
  8-  167  1020  35  45.8  44.7 تشاد

  14-  171  1050  41  46.5  38.5 موزمبيق
  1-  172  710  37  39.6  45.2 غينيا بيساو

  11-  174  930  26  19  48.5 مايل
  20-  175  1100  22  12.8  45.8 بوركينا فاسو

  8-  176  800  19  17.1  46 النيجر
  1-  177  520  45  36  34.3 سرياليون

             
      1307  43  52.5  50.6 كافة البلدان األقل منوا

      4054  60  76.7  64.6 كافة البلدان النامية
  

  .2004برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية، : املصدر
ادل القيمة الشرائية للدوالر، بتع) 3(تشمل التعليم األساسي والثانوي والعايل، ) 2(نسبة من هم يف سن اخلامسة عشرة فما فوق، ) 1(
الترتيب حسب الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد ناقصا الترتيب حسب مؤشر التنمية ) 5( بلدا، 177الترتيب بالنسبة إىل ) 4(

 اإلمجايل احلقيقي وتشري البيانات املوجبة إىل أن الترتيب من حيث مؤشر التنمية البشرية أفضل من مثيله من حيث الناتج احمللي. البشرية
  .للفرد لذلك البلد، والعكس صحيح

  



165  ملؤمتر اإلسالمياملشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء يف منظمة ا

  2002مؤشر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفقر البشري، : 19اجلدول امللحق 
 

احتمال  
الوفاة عند 
الوالدة 
قبل سن 
  األربعني

)٪( 

نسبة 
السكان 
احملرومني 
من املوارد 

املائية 
  احملسنة

)٪(  

نسبة 
األطفال 
ناقصي 
الوزن 

دون سن 
  اخلامسة

)٪(  

ترتيب البلد 
حبسب مؤشر 

الفقر 
  لبشريا

)1( 

مؤشر 
الفقر 
  البشري

)٪(  
)2( 

  عدد السكان
  )2002مليون، (

)3( 

عدد 
السكان 
الذين 

يعانون من 
الفقر 
  البشري

 )مليون(
البلدان متوسطة 

               التنمية البشرية
  0.04  0.31  11.4  17  30  0  10.2 املالديف

  0.19  0.6  31.4  49  25  4  18.1 جزر القمر
  60.56  143.5  42.2  72  48  3  17.3 بنغالديش
  10.35  32.74  31.6  51  17  25  27.6 السودان

  البلدان منخفضة 
               التنمية البشرية

  1.94  5.1  38  65  25  46  37.9 توغو
  8.80  24.17  36.4  60  23  48  41.1 أوغندا
  9.26  22.97  40.3  67  46  31  19.1 اليمن

  1.34  2.77  48.3  87  32  63  30.5 موريتانيا
  0.27  0.79  34.3  55  18  0  42.9 جيبويت
  0.64  1.4  45.8  81  17  38  29.6 غامبيا

  4.50  10.21  44.1  77  23  22  27.7 السنغال
          23  52  35.9 غينيا
  3.04  6.66  45.7  80  23  37  34.6 بنني

  3.90  7.87  49.6  88  28  73  42.9 تشاد
  9.00  18.08  49.8  89  26  43  56 موزمبيق

  0.61  1.27  48  86  25  44  41.3 غينيا بيساو
  6.87  11.66  58.9  93  33  35  35.3 مايل

  7.76  11.84  65.5  95  34  58  43.4 بوركينا فاسو
  7.04  11.46  61.4  94  40  41  38.7 النيجر

          27  43  57.5 سرياليون
 136.11 313.4 البلدان األقل منوا األعضاء    
 43.4 )٪(  يف البلدان األقل منوا األعضاءنسبة الفقراء    

          41  38   كافة البلدان األقل منوا
          27  22   البلدان النامية

  .2004برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية، : املصدر
  . بلدا95حمسوب موعة مكونة من  )1(
  .كنسبة من إمجايل السكان )2(

  



166  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  دم احملرز على طريق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مدى التق: 20اجلدول امللحق 
  

 اهلدف
خفض نسبة من يعانون 
 من اجلوع إىل النصف

ضمان التعليم األساسي 
 للجميع

خفض معدل وفيات 
 األطفال بنسبة الثلثني

خفض نسبة احملرومني 
من املوارد املائية احملسنة 

 إىل النصف

 املؤشر

نسبة السكان غري 
احلاصلني على مقومات 

  التغذية األساسية
)٪( 

نسبة صايف امللتحقني 
  بالتعليم اإلبتدائي

)٪( 

نسبة وفيات األطفال 
  دون سن اخلامسة

 )لكل ألف مولود حي(

نسبة السكان احلاصلني 
  ئية احملسنةعلى املوارد املا

)٪( 

  البلدان متوسطة
     التنمية البشرية

 يف طريقها حنو حتقيق اهلدف يق اهلدفيف طريقها حنو حتق   املالديف
 حققت اهلدف يف طريقها حنو حتقيق اهلدف   جزر القمر
 حققت اهلدف يف طريقها حنو حتقيق اهلدف  متأخرة بنغالديش
  متأخرة  يف طريقها حنو حتقيق اهلدف السودان

  البلدان منخفضة 
     التنمية البشرية

 متأخرة متأخرة يف طريقها حنو حتقيق اهلدف  حنو حتقيق اهلدفيف طريقها توغو
 متأخرة متعثرة  متأخرة أوغندا
 متأخرة متأخرة  متأخرة اليمن

 متأخرة متأخرة  يف طريقها حنو حتقيق اهلدف موريتانيا
 يف طريقها حنو حتقيق اهلدف متأخرة متأخرة  جيبويت
  متأخرة  يف طريقها حنو حتقيق اهلدف غامبيا

 يف طريقها حنو حتقيق اهلدف رةمتأخ يف طريقها حنو حتقيق اهلدف متأخرة السنغال
 متأخرة يف طريقها حنو حتقيق اهلدف متأخرة يف طريقها حنو حتقيق اهلدف غينيا
  متأخرة يف طريقها حنو حتقيق اهلدف يف طريقها حنو حتقيق اهلدف بنني
  متأخرة متأخرة يف طريقها حنو حتقيق اهلدف تشاد

  متأخرة متخلفة حنو حتقيق اهلدفيف طريقها  موزمبيق
  متأخرة   غينيا بيساو

 يف طريقها حنو حتقيق اهلدف متأخرة متأخرة متأخرة مايل
  متأخرة متأخرة يف طريقها حنو حتقيق اهلدف بوركينا فاسو

 متأخرة متأخرة متأخرة متأخرة النيجر
  متأخرة  متعثرة سرياليون

  .2003األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير للتنمية البشرية لربنامج : املصدر
 


