
  2003 -جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية 

  ة وبلدان أخرىفريقياإلبلدان لوضع املديونية اخلارجية ل
  أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
  مركز أنقرة

  
  فنصضـمن  ) األعضاءالبلدان  ( بلدا من بني البلدان السبعة واخلمسني األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي             23ي
 ضـمن   عضوا بلدا13 ضمن البلدان معتدلة املديونية، و    وا عض  بلدا 15 ، ويصنف البلدان شديدة املديونية  جمموعة  

 والوضع كذلك، تسعى هذه     .وال تستثْنى من هذا التصنيف سوى ستة بلدان أعضاء فقط          .البلدان خفيفة املديونية  
نـوب  الورقة إىل تقييم وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء بوجه عام ولتلك الواقعة منها يف إقليم إفريقيـا ج              

من خالل حتليل املؤشرات الرئيسية للدين اخلارجي لتلك البلدان ومقارنتـها           الصحراء على وجه اخلصوص وذلك      
كما تعرض الورقة نقاشا موجزا حول اجلهود الدولية املبذولة من أجل ختفيف الـدين  . مبثيالا لدى البلدان النامية 

  .نها تلك الفقرية وشديدة املديونيةوانعكاسات تلك اجلهود على البلدان األعضاء وخصوصا م
  

  مقدمــــة .1
  

تمثِّلُ مشكلة الدين اليت تواجه معظم البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وخصوصا منها              
البلدان شديدة املديونية األقل منوا الواقعة يف إفريقيا جنوب الصحراء، عقبةً خطرية أمام اجلهـود               

 يف تلك البلدان مبا يؤدي إىل اسـتمرار الفقـر وظهـور التـوترات               التنموية والنمو االقتصادي  
وتستحوذ خدمة الدين على جزء كبري      . االجتماعية وزعزعة االستقرار االقتصادي والسياسي فيها     

من املوارد احملدودة يف ميزانيات تلك البلدان وهي املوارد اليت كان باإلمكان توجيهها حنو ااالت 
ومما يزيد يف تردي أوضاع البلدان املذكورة مدى تأثرهـا بالـصدمات            . عيةاإلنتاجية واالجتما 

  .اخلارجية وبتقلب أسعار السلع وبارتفاع أسعار وارداا األساسية
  

أدى تفاعل عوامل داخلية وخارجية معقدة إىل حدوث أزمة الدين اخلارجي، واليت اقترنت بتراجع 
وتجِمع اآلراُء على أنه، بغض النظر عن العوامل        . تدفقات التمويل اخلارجي يف السنوات األخرية     

الداخلية، فإن اجلزء األكرب من عبء الدين اخلارجي الذي يثقل كاهل معظم البلدان األعـضاء               
ومن ناحية أخرى،   . يعود إىل ارتفاع نسبة الدين من خالل أدوات اإلقراض ذات الفائدة العائمة           

وعليه، فلئن كانت   . روض امليسرة أمرا متزايد الصعوبة    أصبح احلصول على التمويل اخلارجي والق     
. قضية الدين اخلارجي مشكلة وطنية، فإا تظل مع ذلك قضية يتطلب حلُّها دعم اتمع الدويل              

ومن هنا، فقد تضمنت املبادرات الدولية األخرية لتخفيف الفقر وتعجيل النمو االقتصادي جهودا             
  .لتخفيف الدين أيضا
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قف التدهور يف وضع الدين اخلارجي القائم على البلدان الفقرية شديدة املديونية، تبنى    يف حماولة لو  
ملبادرة املعززة لتخفيف دين البلدان الفقرية ا ،1999، يف عام    صندوق النقد الدويل  البنك الدويل و  

يت انطلقت يف   وتمثِّلُ هذه املبادرة نسخة معدلة من املبادرة األصلية ال        . )EHIPC(شديدة املديونية   
وبينما تسعى هـذه  .  حبيث تكفل املزيد من السرعة يف ختفيف دين البلدان املستفيدة         1996عام  

املبادرة إىل حتسني أداء مؤشرات الدين لدى تلك البلدان، فهي دف كذلك إىل خفض مستوى               
خفضة  منها هي بلدان أعضاء من     21 بلدا على مستوى العامل      41وهي تشمل حاليا    . الفقر فيها 

ويثري مدى ثقل عبء الدين اخلارجي القائم علـى         . الدخل موجودة يف إفريقيا جنوب الصحراء     
تلك البلدان قلقا كبريا، وهو ميثل حتديا رئيسيا ال بالنسبة هلا كبلدان فقط ولكن بالنسبة ملنظومـة     

  .املؤمتر اإلسالمي ككل
  

لدان األعضاء عموما وعلى تلك املوجـودة       تقَيم هذه الورقة وضع الدين اخلارجي القائم على الب        
ويتم ذلك من خالل حتليل املؤشرات الرئيسية للـدين       . منها يف إفريقيا جنوب الصحراء خصوصا     

كما تناقش الورقة بإجياز اجلهـود      . اخلارجي لتلك البلدان ومقارنتها مبثيالا لدى البلدان النامية       
 منها املبادرة املعززة لتخفيف الدين عن البلدان        الدولية املبذولة من أجل ختفيف الدين، وخصوصا      

  .الفقرية شديدة املديونية، وتقدم بعض التوصيات العامة
  

 الوضع العام للدين اخلارجي القائم على البلدان اإلفريقية وبلدان أخرى .2
  أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
  نظرة عامة. 2-1
  

ة يف نظامه اخلاص باإلبالغ عن الديون حـسب مـستوى           يصنف البنك الدويل البلدانَ املشارك    
 البلـدانَ   2001يصنف تقرير التمويل اإلمنائي العاملي للبنك لعام        و. دخلها ومستوى مديونيتها  

ة متوسطالبلدان  ، و ة الدخل منخفضالبلدان  :  هي جمموعات املدينة حسب مداخيلها ضمن ثالث    
تـها إىل أربعـة     مديوني تلك البلدان حبسب مستوى      قسمكما ي . ة الدخل رتفعالبلدان م ، و الدخل
، والبلدان  املديونيةالبلدان خفيفة   املديونية، و البلدان معتدلة   املديونية، و البلدان شديدة   : هيفئات  

أدناه البلدان األعضاء حبسب وضعها ضمن       1  رقم  اجلدول عرضوي. املديونيةغري املصنفة حسب    
  .التصنيف املذكور

  
أي نسبة ( بلدا من بني البلدان األعضاء السبعة واخلمسني 23نـاه إىل أن ويشري اجلدول أد

ضمن ) ٪26.3أي نسبة ( بلدا 15البلدان شديدة املديونية، ومصنف ضمن جمموعة ) 40.4٪
وستة ضمن البلدان خفيفة املديونية، ) ٪22.8أي نسبة ( بلدا 13معتدلة املديونية، و البلدان

 ومن بني البلدان الثالثة والعشرين .غري مصنفة حسب املديونية) ٪10.5أي نسبة ( بلدان فقط
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  شديدة
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  أعضاء يف املنظمةإفريقيا جنوب الصحراء وبلدان أخرى بلدان توزيع : 1اجلدول 
    2001، حسب مستوى الدخل واملديونية

 معتدلةالبلدان   )5 (شديدة املديونيةالبلدان   )1(فئة الدخل 
  )6 (املديونية

 خفيفةالبلدان 
  )7 (املديونية

البلدان غري 
  املصنفة

  أوزبكستان  أذربيجان  بنغالديش  مايل  أفغانستان
    تاجيقستان  بوركينا فاسو  موريتانيا  بينني

      تشاد  النيجر  الكامريون
      غامبيا  نيجرييا  جزر القمر

      موزمبيق  باكستان  كوت ديفوار
      السنغال  سرياليون  غينيا

      توغو  الصومال  غينيا بيساو
      تركمنستان  السودان  إندونيسيا

البلدان منخفضة 
  )2(الدخل 

      اليمن  أوغندا  قريغيزيا
  فلسطني  ألبانيا  اجلزائر  سوريا  غويانا
    جيبويت  املغرب  الغابون  العراق
    مصر  تونس    األردن

    إيران  تركيا    
    كازخستان  لبنان    
    البحرين  اماليزي    
    ليبيا      
    عمان      
    السعودية      
    املالديف      

البلدان متوسطة 
  )3(الدخل 

    سورينام      
 بروناي
 الكويت

 قطر
البلدان مرتفعة 

    )4(الدخل 
 اإلمارات

 ااميع
بلدان إفريقيا جنوب 

  0  1  6  15  الصحراء األعضاء
  6  12  9  8  بلدان أعضاء أخرى
  6  13  15  23  ءكافة البلدان األعضا

  59  60  43  46  العامل
  .1-150، ص A1.7اجلدول . ، التحليل واجلداول التلخيصية 2001البنك الدويل، تقرير التمويل اإلمنائي العاملي : املصدر

  .البلدان املكتوبة بالبنط العريض هي بلدان إفريقيا جنوب الصحراء األعضاء يف املنظمة: مالحظات
  .سـ حمسوب بطريقة البنك الدويل املعروفة باسم أطل1999لعام اإلمجايل للفرد حسب الناتج القومي  )1(
 . دوالرا أو أقل755الناتج القومي اإلمجايل للفرد يساوي  )2(
 . دوالرا9265 دوالرا و756الناتج القومي اإلمجايل للفرد ما بني  )3(
 . دوالرا أو أكثر9266الناتج القومي اإلمجايل للفرد يساوي  )4(
)5( PV/XGS≥220٪   و PV/GNP≥80٪ ث  ، حيPV   و القيمة الصافية احلالية للدين    هي XGS   صادرات السلع   هي

  .واخلدمات
)6( 132٪≤PV/XGS≤220٪  48أو٪≤PV/GNP≤80٪. 
)7( PV/XGS≤132٪ و PV/GNP≤48٪.  
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وباستثناء الغابون، وهو   . يف إفريقيا جنوب الصحراء   ) ٪65.2أي نسبة   ( بلدا   15املديونية، يقع   
وتصنف ستة بلـدان  .  فئة البلدان منخفضة الدخلبلد متوسط الدخل، تندرج تلك البلدان ضمن 

أعضاء أخرى يف إفريقيا جنوب الصحراء ضمن البلدان منخفضة الدخل ولكنها معتدلة املديونية،             
بينما يصنف بلد واحد يف نفس اإلقليم، وهو جيبويت، ضمن البلدان متوسطة الـدخل وخفيفـة                

  .املديونية
  

لقا كبريا، وهي تعد حتديا رئيسيا ليس فقط بالنسبة للبلدان األقل منوا          تثري مشكلة الدين اخلارجي ق    
والبلدان الفقرية األعضاء الواقعة يف إفريقيا جنوب الصحراء، بل بالنسبة للبلدان األعضاء متوسطة             

 إىل أن أربعة بلدان أعضاء متوسطة الـدخل  1ويف هذا السياق، يشري اجلدول رقم       . الدخل أيضا 
 أخرى تصنف ضمن البلدان شديدة املديونية وستة بلدان ضمن البلدان معتدلة املديونيـة  يف أقاليم 

وتضم البلدان الستة الوحيدة األعضاء غري املـصنفة        . وعشرة بلدان ضمن البلدان خفيفة املديونية     
  .حسب املديونية أربعة بلدان مصنفة ضمن جمموعة البلدان مرتفعة الدخل

  
 املختصرة، حتلل الورقة بالتفصيل يف األقسام الفرعية التالية أداء املؤشـرات            يف ضوء هذه اخللفية   

األساسية للدين اخلارجي لدى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبلدان أخرى أعضاء يف منظمـة               
وتتمثل املؤشرات املستخدمة يف إمجايل رصيد      . املؤمتر اإلسالمي وتقارا مبثيله لدى البلدان النامية      

  .خلارجي ومكوناته وبعض نسب الدين اليت تقيس مستويات املديونية ومدفوعات الدينالدين ا
  
  إمجايل رصيد الدين اخلارجي وتركيبه. 2-2
  

شهدت أرصدةُ الدين اخلارجي على مدار العقدين الفائتني زيادةً مستمرة لدى كافـة البلـدان               
نوب الصحراء، كمجموعـة    األعضاء كمجموعة واحدة ولدى تلك املوجودة منها يف إفريقيا ج         

فقد ارتفع رصيد دين بلدان املنظمة كمجموعة       . فرعية، ولدى البلدان النامية كمجموعة واحدة     
 أي مبا 1990 مليار دوالر يف عام 411.2 إىل 1980 مليار دوالر يف عام 195.5واحدة من 

 رصـيد ديـن     ومل تزد حصة بلدان املنظمة من إمجايل       . ٪10يعادل نسبة ارتفاع سنوية قدرها      
 1980يف عام    ٪27.2من  (البلدان النامية خالل نفس الفترة إال بواقع نقطة مئوية واحدة فقط            

 625.3، فقد بلغ رصيد دين بلدان املنظمة        1999أما يف عام    ). 1990 يف عام    ٪28.2إىل  
ة قدرها  من إمجايل رصيد دين البلدان النامية وبزيادة سنوي٪24.3مليار دوالر أي مبا يعادل نسبة 

ومن ناحية أخرى، ارتفع إمجايل رصيد دين البلدان . 1999 إىل   1990 خالل الفترة من     4.7٪
انظر اجلدولني  ( خالل التسعينات    ٪6.4خالل الثمانينـات و   ٪9.5النامية بنسبة سنوية قدارها     

  ).3 و2
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  إمجايل رصيد الدين اخلارجي: 2اجلدول 
  )مليار دوالر(

  
  1980  1990  1995  1996  1997  1998  1999  

  625.3  627.6  583.5  580.9  573.1  411.2  159.5  كافة بلدان املنظمة
  24.3  25.0  25.0  25.9  26.6  28.2  27.2  كنسبة من البلدان النامية

بلدان إفريقيا جنوب 
  109.2  115.0  110.8  118.0  120.3  102.5  35.0  الصحراء األعضاء

  17.5  18.3  19.0  20.3  21.0  24.9  21.3  ن كافة بلدان املنظمةكنسبة م
  516.0  512.6  472.7  462.9  452.8  308.7  125.5  البلدان األعضاء األخرى
  82.5  81.7  81.0  79.7  79.0  75.1  78.7  كنسبة من كافة بلدان املنظمة

  .1مستخرج من اجلدول امللحق رقم : املصدر
  

الواقعة يف إفريقيا جنوب    ومن ناحية أخرى، ارتفع إمجايل رصيد الدين اخلارجي للبلدان األعضاء           
 أي مبا   1990 مليار دوالر يف عام      102.5 إىل   1980 مليار دوالر يف عام      35الصحراء من   

وزادت حصة تلك البلدان يف إمجايل الدين اخلارجي لكافة          . ٪11.7يعادل زيادة سنوية قدرها     
وبعد . 1990 يف عام ٪24.9 إىل 1980 يف عام  ٪21.3بلدان املنظمة خالل نفس الفترة من       

اخنفـض خـالل    )  مليار دوالر  120.3 (1995أن بلغ رصيد دين تلك البلدان ذروته يف عام          
 ٪17.5، أي ما يعادل     1999 مليار دوالر يف عام      109.2النصف الثاين من العقد حبيث بلغ       

 فقط خالل   ٪0.7من إمجايل دين بلدان املنظمة كمجموعة واحدة وبنسبة ارتفاع سنوية بلغت            
  .1999-1990الفترة 

  
من ذلك يتضح أن منو رصيد الدين لدى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء األعـضاء، وخـصوصا                

وقد يعزى  . خالل التسعينات، كان هامشيا مقارنة مبثيله لدى كافة بلدان املنظمة والبلدان النامية           
من جهـة،   ذلك إىل الصعوبة اليت واجهتها تلك البلدان يف االقتراض اخلارجي خالل تلك الفترة              

  .وإىل تأثري اجلهود املبذولة لتخفيف الدين من جهة أخرى
  

يعد تركيب الدين عامال هاما يف حتليله نظرا ألنه يرتبط بصورة مباشرة بعمليات سداده وإعـادة                
الدين طويـل   : يتألف رصيد الدين اخلارجي من الفئات الرئيسية الثالث التالية        و. جدولته وختفيفه 

ومن هذا اجلانب،مل يشهد الدين     . ت صندوق النقد الدويل، والدين قصري األجل      ، وائتمانا األجل
اخلارجي لبلدان املنظمة وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء األعضاء والبلدان النامية تغريا يذكر خالل  

  .العقدين املاضيني
  

كون األكرب هي امل) الديون طويلة األجل احلكومية واملضمونة حكوميا(ظلت الديون طويلة األجل 
، بلغت نسبة   1999ففي عام   ). 4انظر اجلدول   (للدين اخلارجي القائم على اموعات الثالث       
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 لدى البلدان األعضاء يف إفريقيا جنـوب        ٪79.6تلك الديون اىل إمجايل رصيد الدين اخلارجي        
 وقد  . لدى البلدان النامية   ٪81.1 لدى جمموعة البلدان األعضاء األخرى، و      ٪82.3الصحراء، و 

 لدى اموعة ٪12.5شهدت تلك الديون زيادة سنوية خالل الثمانينات بلغت يف املتوسط نسبة   
إال أن معدل   ). 3اجلدول  ( لدى اموعة الثالثة     ٪10.1 لدى اموعة الثانية و    ٪10.5األوىل و 

 لدى اموعات الـثالث     1999 إىل عام    1990منو تلك الديون تراجع خالل الفترة من عام         
 لدى البلدان األعضاء يف إفريقيا جنوب الصحراء، وارتفعت بنـسبة           ٪1.7يث تناقصت بنسبة    حب

انظر اجلـدول   ( لدى البلدان النامية     ٪6.4 لدى جمموعة البلدان األعضاء األخرى وبنسبة        1.5٪
  ).3رقم 

  
  99-1990 و1990-1980تركيب وأداء إمجايل رصيد الدين اخلارجي خالل الفترتني : 3اجلدول 

  
  )متوسط التغري املئوي(معدالت النمو 

OIC-SSA  ALL OIC  DC  
  

80-90  90-99  80-90  90-99  80-90  90-99  
  6.4  9.5  4.7  10.0  0.7  11.7  إمجايل رصيد الدين

  6.4  10.5  1.5  10.1  1.7-  12.5  الديون طويلة األجل
  3.2  11.8  2.6  10.3  0.5  13.2   حكومياة واملضمونةاحلكومي

  3.6  13.2  3.8  11.3  3.1  15.6  ديون رمسية
  5.2  15.6  4.4  12.8  5.5  17.6  ديون متعددة األطراف

  6.7  14.2  7.8  13.4  8.2  19.8  ديون ميسرة
  3.6  11.9  3.5  9.5  1.9  14.6  ديون ثنائية

-  8.1  الدائنون اخلواص
10.7  

8.6  0.0  9.7  3.6  
  23.6  0.7-  26.8  8.0  9.6  1.5  ديون خاصة غري مضمونة

  6.3  8.3  14.4  4.4  2.5  8.1  ائتمانات صندوق النقد الدويل
  5.8  5.1  7.4  9.6  7.2  6.4  الديون قصرية األجل

  .2001التمويل اإلمنائي العاملي مت حساا على أساس تقرير البنك الدويل بعنوان : املصدر
OIC-SSA :بلدان إفريقيا جنوب الصحراء األعضاء يف املنظمة ،ALL OIC : نظمة، املبلدان كافةDC : البلدان

  .النامية
  

  )٪(نسبة الدين طويل األجل إىل إمجايل الدين اخلارجي : 4اجلدول 
  

  1980  1990  1995  1996  1997  1998  1999  
  81.8  83.9  80.1  80.9  82.9  84.3  83.4  كافة بلدان املنظمة

 يف األعضاءالبلدان 
  79.6  80.1  79.9  79.1  81  85.9  79.7  إفريقيا جنوب الصحراء

80.2  81.2  83.1  83.8  84.4  البلدان األعضاء األخرى
2  84.7  82.3  

  81.1  80.4  76.8  76.7  77.3  80.8  74.2  البلدان النامية
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  .6 و1مستخرج من اجلدولني امللحقني : املصدر
  

. ومن جانب آخر، ارتفعت نسبة الديون قصرية األجل لدى اموعات الثالث خالل التسعينات            
 ٪7.2تباطأت إىل حد ما يف أواخر العقد حبيث بلغ متوسطها السنوي إال أن وترية ذلك االرتفاع 

 لدى ٪5.8 لدى كافة بلدان املنظمة، و٪7.4لدى البلدان األعضاء يف إفريقيا جنوب الصحراء، و
  ).3اجلدول (البلدان النامية 

  
 باطـه الرت نظرا   مهمخاصة أمر   ديون   ديون رمسية و   إىلتوزيع الديون طويلة األجل     النظر اىل   إن  

ارتفعت ،  99-1980وخالل الفترة   . بقضايا احلصول على املوارد املالية وسداد الدين وختفيفه       
البلدان األعضاء يف إفريقيا جنوب الصحراء إىل        الديون طويلة األجل لدى      إىلالديون الرمسية   نسبة  

ـ . بدرجة أقلالديون اخلاصة ارتفعت نسبة  بينما  ،ضعفأكثر من ال   ع علـى  وقد سار هذا التوزي
فقـد  .  والبلدان النامية  نفس النسق، وإن مل يكن بنفس احلدة، لدى جمموعيت كافة بلدان املنظمة           

البلدان األعضاء يف إفريقيا جنوب الصحراء       نسبة الديون الرمسية إىل الديون اخلاصة لدى         رتفعتا
ـ كما ارتفعت لدى البلدان الناميـة   . 1999 يف عام    ٪5.6 إىل   1980 يف عام    ٪1.2من   ن  م

 ولدى جمموعة بلدان املنظمة ككل مـن        1999ام  ـ يف ع  ٪1.3إىل  ،  1980 يف عام    0.7٪
  ).5اجلدول  (٪2.1 إىل 1.3٪

  
ولتوزيع الديون الرمسية إىل ديون ثنائية وديون متعددة األطراف أمهيته أيضا وخصوصا بالنـسبة              

ونظرا للزيادة .  الديونتلكللبلدان اليت تواجه مشكالت يف سداد ديوا مما يستدعي إعادة جدولة 
، فقـد زاد    للبلدان األعضاء املوجودة يف إفريقيا جنـوب الـصحراء        اليت شهدا الديون الرمسية     

 وخصوصا خالل الثمانينـات      الثنائي ومتعدد األطراف على مر السنني      نيهاوكَ م الضرورة حجم ب
 ٪17.6 نسبة   1990-1980حيث بلغت املعدالت السنوية لنمو هذين املكونني خالل الفترة          

  .)3اجلدول ( للديون متعددة األطراف ٪4.6وللديون الثنائية 
  
البلدان األعضاء املوجودة يف إفريقيا جنوب الـصحراء        هدت الديون امليسرة ارتفاعا كبريا لدى       ش

خالل  ٪8.2نسبة   و 90-1980 خالل الفترة  ٪19.8نسبة  بلغ املعدل السنوي لنموها      حبيث
ما على مستوى جمموعة البلدان األعضاء ككل وجمموعة البلدان الناميـة،           أ. 99-1990الفترة  

لـدى امــوعة األوىل،    ٪7.8و ٪13.4فقد بلغ معدل ذلك االرتفاع خالل نفس الفترتني      
ويالحظُ عموما حدوث تراجع كبري يف معدالت النمو        .  لدى اموعة الثانية   ٪6.7و ٪14.2و

ا لدى اموعات الثالث خالل عقد التسعينات مقارنـة بعقـد           السنوي لكافة أنواع الدين تقريب    
وقد يعزى ذلك إىل تأثري ختفيف الدين وإعادة جدولته وخصوصا ضمن إطار املبادرة             . الثمانينات

  .1996املعززة لتخفيف الدين عن البلدان الفقرية شديدة املديونية بعد عام 
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ونة حكوميا إىل الديون اخلاصة غري املضمونة نسبة الديون احلكومية والديون املضم: 5اجلدول 

  ونسبة الديون الرمسية إىل الديون اخلاصة
  

  1999  97-91  1990  1980  النسب  اموعات

 األعضاءالبلدان 
الواقعة يف إفريقيا 

  جنوب الصحراء 

  غري املضمونة/املضمونة
  

  اخلاصة/الرمسية
9.9  

  
1.2  

50.
4  
  

2.5  

38.
1  
  

4.6  

22.
9  
  

5.6  

  كافة بلدان املنظمة
  غري املضمونة/املضمونة

  
  اخلاصة/الرمسية

16.
0  
  

1.3  

19.
6  
  

1.7  

9.3  
  

1.7  
5.8  

  
2.1  

  كافة البلدان النامية
  غري املضمونة/املضمونة

  
  اخلاصة/الرمسية

5.4  
  

0.7  

17.
0  
  

1.1  

8.4  
  

1.1  
2.9  

  
1.3  

  .2001عاملي التمويل اإلمنائي المت حساا على أساس تقرير البنك الدويل بعنوان : املصدر
  
  املديونية وعبء مدفوعات الدين. 2-3
  

يحلِّلُ هذا القسم بصورة موجزة مستويات املديونية ومدفوعات الدين لدى البلـدان األعـضاء              
املوجودة يف إفريقيا جنوب الصحراء ولدى جمموعة بلدان املنظمة ككل ويقارا مبثيالا لـدى              

اخلارجي الدين   إمجايل   نسبةخدام جمموعة من النسب هي      ويتم ذلك باست  . جمموعة البلدان النامية  
ايل ـمجاإلاتج القومي   ـة الدين إىل الن   ـ، ونسب )EDT/XGS(ات  ـادرات السلع واخلدم  ـإىل ص 

)EDT/GNP(   ـ  ـادرات السل ـخدمة الدين إىل ص   إمجايل  ، ونسبة ، )TDS/XGS(ات  ـع واخلدم
وتقـاس  ). INT/XGS(السلع واخلدمات إىل صادرات  على إمجايل الدين    الفائدةمدفوعات  ونسبة  

 بينما تقاس مـدفوعات     ،مجايلاإلاملديونية بنسبيت الدين إىل الصادرات والدين إىل الناتج القومي          
  .)6انظر اجلدول  (الدين بنسبيت خدمة الدين والفائدة

  
بيا كانت مؤشرات املديونية لدى البلدان األعضاء الواقعة يف إفريقيا جنوب الصحراء معتدلة نـس             

إال أن تلك املديونية ارتفعت خالل التسعينات إىل مستوى مل يعد من املمكن             . خالل الثمانينات 
، كان متوسط 1999ومع حلول عام . عنده السيطرة عليها وفاقت معدالا املتوسطات اإلقليمية

ـ                سبة نسب مديونية اموعة من بني األعلى يف العامل حبيث بلغت نسبة الدين إىل الصادرات ون
 1999ويف  .  ضعف ما كانت عليه يف الثمانينات      3.8 و 5.6الدين إىل الناتج القومي اإلمجايل      

 ، وهـي نـسبة شـديدة        ٪410.8بلغت نسبة الدين إىل الصادرات لدى بلدان هذه اموعة          
 لدى  ٪141 لدى جمموعة بلدان املنظمة ككل أو نسبة         ٪161.3االرتفاع إذا ما قورنت بنسبة      
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 ٪109.3ويف نفس العام، بلغت نسبة الدين إىل الناتج القومي اإلمجـايل            . ان النامية جمموعة البلد 
 لدى جمموعة البلدان الناميـة      ٪40.5 لدى جمموعة بلدان املنظمة ونسبة       ٪60.8مقارنة بنسبة   

  ).6اجلدول (
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  مؤشرات املديونية ومدفوعات الدين: 6اجلدول 
  

  مؤشرات املديونية
نسبة الدين إىل صادرات السلع 

  )٪(واخلدمات 
 القومي نسبة الدين إىل الناتج

    )٪(اإلمجايل 
1980  1990  1999  99/80  1980  1990  1999  99/80  

All OIC  127.
9  

187.
5  

161.
3  1.3  30.1  52.7  60.8  2.0  

OIC-SSA  73.0  317.
6  

410.
8  5.6  29.1  110.

8  
109.

3  3.8  
DC  84.4  160.

7  
141.

0  1.7  18.2  30.9  40.5  2.2  
  رات مدفوعات الدينمؤش  
نسبة خدمة الدين إىل صادرات   

  )٪(السلع واخلدمات 
نسبة الفائدة إىل صادرات السلع 

  )٪(واخلدمات 
All OIC  15.9  23.1  20.8  1.3  7.8  8.9  5.5  0.7  

OIC-SSA  7.9  18.5  14.2  1.8  4.5  11.1  4.6  1.0  
DC  12.8  18.1  21.4  1.7  6.8  7.8  6.7  1.0  

  .2001التمويل اإلمنائي العاملي على أساس تقرير البنك الدويل بعنوان مت حساا : املصدر
ALL OIC : ،كافة بلدان املنظمةOIC-SSA : ،بلدان إفريقيا جنوب الصحراء األعضاءDC :البلدان النامية.  

  
وقد لوحظ وجود نفس االجتاهات بالنسبة ملؤشرات مدفوعات الدين لدى البلدان األعضاء الواقعة 

فبعد أن سجلت نسبة خدمة الدين إىل الصادرات ونسبة الفائدة إىل           . يا جنوب الصحراء  يف إفريق 
الصادرات مستويني أدىن مما كانا عليه لدى جمموعة بلدان املنظمة وجمموعة البلدان النامية يف عام               

، ساء وضع مدفوعات الدين أيضا لدى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء           )6انظر اجلدول    (1980
وعلى الرغم . ٪18.5تسعينات إذ سجلت أعلى نسبة خلدمة الدين إىل الصادرات قدرها          خالل ال 

، إال أا   1999 يف عام    ٪14.2من أن جمموعة البلدان املعنية جنحت يف خفض تلك النسبة إىل            
ظلت ِضعف ما كانت عليه يف الثمانينات ولكن أدىن بكثري من مثيلتها لدى جمموعة              ) أي النسبة (

وقد لوحظ سري نسبة الفائدة إىل الصادرات يف نفس         . نظمة ككل وجمموعة البلدان النامية    بلدان امل 
  .االجتاه أيضا

  
من الواضح أن األعوام األخرية شهدت أسوأ وضع يف مديونية البلدان األعضاء الواقعة يف إفريقيا               

 األخـريني   جنوب الصحراء وإن كانت مؤشرات الدين لديها قد قاربت مثيالا لدى اموعتني           
ومـع  . من البلدان من حيث نسبة فائدة الدين، وكانت أحسن منها من حيث نسبة خدمة الدين           

وميكـن  . ذلك، فقد سجلت تلك البلدان نسب دين شديدة االرتفاع نسبيا على مدار التسعينات    
 أن يعزى االخنفاض النسيب يف نسب مدفوعات الدين مقارنة بارتفاع نسب املديونية يف السنوات             
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األخرية إىل عدم سداد الديون القائمة، وإعادة اجلدولة، وتأثري جهود ختفيف الدين ضمن إطـار               
  .1996مبادرة عام 
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 :املبادرة املعززة لتخفيف الدين عن البلدان الفقرية شديدة املديونية
  التقدم احملرز واخلطوات التالية

  
  خلفية مرجعية. 3-1
  

يف الدين عن كاهل البلدان الفقرية شـديدة املديونيـة يف           تركزت اجلهود الدولية املبذولة لتخف    
إال أن املبادرة القـت     . 1996السنوات األخرية يف املبادرة اليت انطلقت هلذا الغرض يف سبتمرب           

انتقادات واسعة النطاق ملا تتسم به من غموض وما تنطوي عليه من إجراءات معقدة وشـروط                
  .فيف الديون ووعود غري حمققةتأهيلية مغاىل فيها وعدم فاعلية يف خت

  
، بدأت اللجنة املشتركة لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل مشاورات موسعة           1998يف عام   و

وقد استهدفت املراجعة معاجلة السجل     . دف مراجعة املبادرة وإدخال بعض اإلصالحات عليها      
 األخذ بوجهات نظر املعنيني     السيئ للمبادرة من حيث حتقيق األهداف املرجوة منها باإلضافة إىل         

خالل القمة اليت عقـدوها يف مدينـة         ، الثمانية جمموعة، تناول قادة    1999ويف يونيو   . والنقاد
 وأعلنوا التـزامهم بتقـدمي      ،قضية الديون املستحقة على البلدان الفقرية شديدة املديونية       كولونيا،  

، صندوق والبنـك الأعلن  لقمة،  وعقب ا .  من إمجايل رصيد هذا الدين     ٪100إعفاءات تصل إىل    
عن التعديالت اليت أجرياهـا علـى       ،  1999الذي عقد يف سبتمرب     خالل اجتماعهما السنوي    

برنامج ختفيف دين البلدان الفقرية شديدة املديونية حتت اسم املبـادرة املعززة لتخفيف الدين عن              
  .البلدان الفقرية شديدة املديونية

  
ختفيف الدين عن البلدان املشمولة بصورة أسرع وعلى نطاق أوسـع           تستهدف املبادرةُ املعززة    و

التعجيل بعملية تقدمي املساعدات، وربط مسألة ختفيف الدين        ة على   ملعلنوتنص أهدافها ا  . وأعمق
 مبسألة ختفيف الفقر، وزيادة مبلغ الدين املخفَّف ضمن الربنامج إىل أكثـر             وثيقة وشفافة بصورة  

من خالل وضع أهداف أقل طموحا فيما يتعلق بالـديون   ) 2000  البنك الدويل (مـن الضعف   
. غري املمكن احتماهلا مبا يزيد من عدد البلدان املؤهلة للحصول على املساعدة ضمن إطار املبادرة              

  ومبوجب املبادرة، تمنح ا القائمة جتـاه             مساعداتمؤقتة للبلدان املؤهلة مبا يف ذلك ختفيف ديو 
يل والبنك الدويل وتيسري شروط إعادة هيكلة الدين املوضوعة ضمن إطار نادي صندوق النقد الدو

  .2بلوغ تلك البلدان نقطة اختاذ القرارإال أن منح تلك املساعدات املؤقتة مرهون ب. 1باريس
  

                                                           
وقد وضعت هذه . هم من البلدان املتقدمة نادي باريس هو جمموعة مؤلفة من الدائنني الثنائيني الرمسيني معظم1

  .اموعة منذ أواخر الثمانينات عددا من اآلليات اجلديدة وامليسرة لتخفيف الدين
 هي النقطة اليت يقرر عندها صندوق النقد الدويل ما إذا كان بلد ما مؤهال للحصول على املساعدة ضمن إطار 2

  .وحيدد مبلغ املساعدة)  ومدا ثالث سنواتعادة عند اية فترة األداء األوىل(املبادرة 
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ومن ناحية أخرى، احتفظت املبادرةُ املعززة باإلطار املشروط الذي كانت تعتمد عليه املبـادرة              
فاملبادرة املعززة تتطلب هي أيضا، كجزء من عملية ختفيف الدين، أن يسري البلد             . يلاألصلية للتأه 

ومن بني  . املؤهل على نسق معني وأن يِعد ورقات حول االستراتيجية اليت يتوخاها لتخفيف الفقر            
، وهو تعـديل    اجلوانب األخرى للمبادرة اعتماد نقاط استكمال عائمة للتعجيل بتخفيف الدين         

 كانت تنص عليها املبادرة األوىل يف الوقت الذي         الثالث اليت االنتقالية  ى مبوجبه فترة السنوات     غتلْ
رطُتختفيف الفقر باإلضافة إىل تنفيذ  استراتيجيةحول  اتكمال بإعداد وتنفيذ ورقالستنقطة افيه  ب

  .جمموعة من اإلصالحات اهليكلية واالجتماعية احملددة مسبقا
  
  ة لتخفيف دين البلدان الفقرية شديدة املعززةرادبضمن إطار املألخرية تطورات اال. 3-2

  املديونية
  

اىل منظمـة    منـها بلدا 20 بلدا فقريا شديد املديونية، ينتمي41هناك، مبوجب شروط املبادرة،     
وباستثناء غويانا، تندرج كافة البلدان التسعة عشر األعضاء ضمن فئة البلـدان            . املؤمتر اإلسالمي 

إفريقيـا جنـوب    إقلـيم   يف  وباستثناء اليمن، تقع كافة البلدان الثمانية عشر        . ضة الدخل منخف
، مل يبلغ نقطة اختاذ القرار ويتأهل لالستفادة من مساعدات          2001وحبلول أغسطس   . الصحراء

البلدان املكتوبـة   ( بلدا من بني البلدان الواحد واألربعني        23الدول الدائنة يف إطار املبادرة سوى       
ومل يبلغ نقطة االستكمال حىت اآلن سوى بلَدان مهـا بوليفيـا            ). 7لبنط العريض يف اجلدول     با

 بلدا عضوا يف    14ومن بني البلدان اإلثنني والعشرين اليت بلغت نقطة اختاذ القرار هناك            . وأوغندا
  . بلدا منها يف إفريقيا جنوب الصحراء13املنظمة يقع 

  
  ة شديدة املديونيةتوزيع البلدان الفقري: 7اجلدول 

  
ة توزيع البلدان الفقري: 7اجلدول 

  شديدة املديونية
  

 البلدان األعضاء

 البلدان غري األعضاء

 ليبرييا أنغوال موريتانيا بينني
 مدغشقر بوليفيا موزمبيق بوركينا فاسو

 مالوي بوروندي النيجر الكامريون
 ميامنار إفريقيا الوسطى سرياليون تشاد

 نيكاراغوا مجهورية الكونغو الدميقراطية السنغال كوت ديفوار
 نداروا مجهورية الكونغو الصومال غامبيا
 ساو تاوميه وبرينسيب إثيوبيا السودان غينيا

 تنـزانيا غانا توغو غينيا بيساو
 فيتنام هندوراس أوغندا غويانا

 زامبيا كينيا اليمن مايل
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  الوس  
ة لتخفيف الـدين عـن      دور املبادرة املعزز  : صندوق النقد الدويل، ختفيف الدين من أجل احلد من الفقر         : املصدر

  .2001 أغسطس 2البلدان الفقرية شديدة املديونية، صندوق النقد الدويل، واشنطن العاصمة، 
  .البلدان املكتوبة بالبنط العريض هي تلك اليت بلغت نقطة اختاذ القرار: مالحظة

  تعهدات ختفيف الدين: 8اجلدول 
  2001 أغسطس وضع البلدان األعضاء الفقرية وشديدة املديونية كما يف

  )مليون دوالر(
املبلغ املخفف بالقيمة   

  احلالية الصافية
القيمة اإلمسية خلدمة 

  تاريخ املوافقة  الدين املخففة

  البلدان اليت بلغت نقطة االستكمال
  2000أبريل   1950  1003  أوغندا

  البلدان اليت بلغت نقطة اختاذ القرار
  2000يوليو   460  265  بينني

  2000يونيو   700  398  بوركينا فاسو
  2000أكتوبر   2000  1260  الكامريون

  2001مايو   260  170  تشاد
  2000ديسمرب   90  67  غامبيا
  2000ديسمرب   800  545  غينيا

  2000ديسمرب   790  416  غينيا بيساو
  2000نوفمرب   1030  585  غويانا
  2000سبتمرب   870  522  مايل

  2000يناير   1100  622  موريتانيا
  2000أبريل   4300  1970  موزمبيق

  2000ديسمرب   900  521  النيجر
  2000يونيو   850  488  السنغال

  البلدان اليت مل ينظر يف وضعها بعد
  1998مارس   800  345  كوت ديفوار

  ..  ..  ..  جزر القمر
  2001يوليو   867  511  سرياليون
  ..  ..  ..  الصومال
  ..  ..  ..  السودان

  ..  ..  ..  توغو
    16900  9177  امـــوع

 من كافة البلدان ٪
    48.7  44.1  املعنية باملبادرة

  .7مستخرج من اجلدول امللحق : املصدر
  
وصل مبلغ الدين املقرر واملتوقع ختفيفه عن البلدان الثالثة والعشرين الـيت            ،  2001أغسطس   يف

ليار دوالر بالقيمة  م34.6 أو 3 مليار دوالر بالقيمة احلالية الصافية20.8بلغت نقطة اختاذ القرار 
املنتظر ختفيفه عن البلـدان      نديالويصل مبلغ   ). 7اجلدول امللحق   (اإلمسية خلدمة الدين املخففة     

                                                           
  . تقيس القيمةُ احلالية التدفقاِت املخصومة لكافة مدفوعات خدمة الدين املستقبلية3
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 مليار دوالر 16.9 مليار دوالر بالقيمة احلالية الصافية و9.1األربعة عشر األعضاء يف املنظمة إىل 
 من جممـوع    ٪48.7 و ٪44.1ن نسبيت   وميثل هذان املبلغا  . بالقيمة اإلمسية خلدمة الدين املخففة    

املبلغ املقرر ختفيفه عن جمموعة البلدان الفقرية شديدة املديونية بالقيمة احلالية الـصافية والقيمـة               
وتضم قائمة البلدان اليت سينظَر يف شـأا        ). 8اجلدول  (اإلمسية خلدمة الدين املخففة على التوايل       

كوت ديفوار، وجـزر القمـر،   : ا جنوب الصحراء هي   بلدا ستة من بينها موجود يف إفريقي       15
  .وسرياليون، والصومال، والسودان، وتوغو

  
 فيما يتعلق بالبلدان الفقرية شديدة      2000 و 1999ومن بني التطورات اهلامة اليت شهدها عاما        

ا يف املديونية تزايد التزام الدول الدائنة بتخفيف دين تلك البلدان مبا يتعدى الشروط املنصوص عليه
.  أو أكثر بالقيمة احلالية الصافية من دين البلدان املؤهلة         ٪90قمة كولونيا اليت تكفل ختفيف نسبة       

 على ختفيـف    1999وضمن إطار شروطه التيسريية إلعادة اجلدولة، وافق نادي باريس يف عام            
ئدة البلدان  لفا)  مليار دوالر  19أي  ( بالقيمة احلالية الصافية     ٪90امتيازي للدين يصل إىل نسبة      

ومن بـني أهـم     ). 4، ص   2000صندوق النقد الدويل،    (اليت بلغت نقطة االستكمال العائمة      
إال .  من الدين  ٪100التعهدات األخرى يف هذا السياق ما عرضته جمموعة الثمانية بشطب نسبة            

 من تلـك    أن التعهد بشطب الدين رِبطَ مرة أخرى بإطار املبادرة املعززة، مما يعين أن االستفادة             
  .التعهدات ستقتصر على البلدان املشمولة باملبادرة

  
  التقييم واخلطوات الالحقة. 3-3
  

      فِّفَـت           2001 و 2000على الرغم من أن عاميكانا األفضل من حيث عدد البلدان الـيت خ 
ن ديونها أو اليت تلقت وعودا بذلك، فأن التقدم الذي أحرزته املبادرة املعززة لتخفيف دين البلدا              

الفقرية شديد املديونية كان بطيئا سواء بالنسبة للجهات الراعية للمبـادرة أو بالنـسبة للبلـدان                
وعلى الرغم من الترحيب الذي لقيته اخلطوات املتخذة ضمن إطار املبادرة باعتبارهـا             . املستهدفة

وقد انتقد تقرير  .تطورا إجيابيا، إال أا ال تزال موضع انتقاد معارضيها باعتبارها توجها غري كاف  
بينما يعد هذا التعجيـل أمـرا    : " قائال بادرةَألمم املتحدة امل  نظمة ا صدر مؤخرا عن األمني العام مل     

نه من غري احملتمل أن ينجح التوجه احلايل يف تسوية الديون القائمـة علـى               فإيستحق الترحيب،   
  ).2000األمم املتحدة، " (البلدان األكثر فقرا يف العامل

  
أنه بينما تقر املبادرة املعززة بأمهية مشاركة حكومات البلدان املدينـة           تقرير األمم املتحدة    رى  يو

فقد أصبحت .  ال يتماشى مع هذا اهلدف)أي املبادرة (كشرط أساسي لنجاحها، إال أن تصميمها
قات عملية ختفيف الدين ضمن املبادرة أكثر تعقيدا بعد ربطها بعملية ختفيف الفقر من خالل ور              

ويف هذا السياق، عقد صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي          . استراتيجية ختفيف الفقر  
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 أعربوا فيه 2001والتنمية والبنك الدويل اجتماعا مشتركا يف املقر األورويب للصندوق يف سبتمرب 
قطة االسـتكمال  عن قلقهم إزاء تباطؤ تنفيذ مضمون الورقات املذكورة مع بلوغ البلدان املعنية ن      

صندوق النقد الدويل، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، البنـك الـدويل،      (على املدى الطويل    
ومن شأن ذلك أن يشكل عقبة أمام اختاذ املزيد من اخلطـوات الراميـة إىل               ). 5، ص   2001

تنفيذ حمتـوى   ختفيف الدين عن البلدان اليت تبلغ نقطة اختاذ القرار يف ذلك الوقت على اعتبار أن                
  .الورقات سيكون عملية مكلفة مبا يعوق تقدمي املساعدات الكافية إىل تلك البلدان

  
ومن ناحية أخرى، يوجد قلق إزاء مدى رغبة الدول الدائنة يف اخلوض يف عملية ختفيف الـدين                 

 الربنامج  وإزاء توفُّر مواردها هلذا الغرض وكذلك إزاء جوانب القصور احملتمل ظهورها أثناء تنفيذ            
املعزز مبا يوحي بأنه ليست كافة البلدان الدائنة مستعدة لتقدمي املساعدة الكافية لتخفيـف ديـن               

هلذا السبب، أسس صندوق النقد الدويل والبنك الدويل صندوق         . البلدان الفقرية شديدة املديونية   
ي تكلفة االلتزامات الـيت     ائتمان للبلدان الفقرية شديدة املديونية لتيسري تقدمي قروض جديدة تغط         

  .تضطلع ا بلدان دائنة أخرى ولتفادي إرجاء تقدمي القروض ضمن إطار املبادرة املعززة
  

 ، بعد استفادا من املبادرة املعـززة،      بعض البلدان الفقرية شديدة املديونية ستظل     لقد لوحظ أن    
 ويف هذا الـسياق،     .األولويةتنفق على الدين أكثر مما تنفقه على االستثمارات االجتماعية ذات           

 ه إىل أن2000 عام يف ، أوكسفامتدعى ، دراسة تقييمية أجرا منظمة دولية غري حكوميةخلصت
يف اإلنفاق على خدمة الدين بعـد       املعنية   عشر   باستثناء ثالثة بلدان، ستستمر كافة البلدان اإلثين      

ن بعض البلدان الفقـرية شـديدة       وستكو. ختفيفه أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم األساسي       
ستنفق على أا  وتنـزانيا وزامبيا، يف وضع حرج بعد ختفيف ديوا إذ   السنغالاملديونية، مبا فيها    

 ستستحوذ مدفوعات الدين بعد ختفيفه علـى        ،ويف ستة بلدان  . خدمة الدين أكثر مما تنفقه اآلن     
 من هذه اإليرادات    ٪40 نسبة تصل إىل      من إيرادات امليزانية احلكومية وعلى     ٪15  نسبة أكثر من 

  . وزامبيا ومالويالكامريونلدى 
  

 2001يف تقريره حول التجارة والتنمية لعام ) األنكتاد(ذكر مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
يف ظل اإلجراءات احلالية، قد يستغرق األمر عدة سنوات قبل أن تـتمكن             "أنه  ) 56-55ص  (

إن التوقعات احلالية ". منوا من اإليفاء بالشروط املطلوبة لبلوغ نقطة اختاذ القراربعض البلدان األقل 
حول التأثريات االقتصادية اليت ستكون للمبادرة املعززة على البلدان اليت بلغت نقطة اختاذ القرار              

 اليت  ويف هذا السياق، تشري دراسة األوكسفام سالفة الذكر إىل أن األهداف واألرقام           . غري واقعية 
ينص عليها تقرير الصندوق والبنك تنطوي على مبالغة كبرية يف املزايا احلقيقية اليت ستناهلا البلدان               

كما أن هناك الكثري من البلدان األقل منوا والبلدان اإلفريقية األخرى املثقلـة             . املشمولة باملبادرة 
  .بالدين ولكنها غري مصنفة ضمن البلدان الفقرية شديدة املديونية
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تدعو كافةُ الدراسات النقدية املذكورة أعاله إىل تبين توجه أكثر جرأة يف معاجلة املشكلة وإجراء               
تقييم شامل إلطار املبادرة املعززة وأهدافها مع األخذ يف االعتبار أيضا البلدان املدينة غري املشمولة              

جمموعة مستقلة من اخلرباء بعيدا  ويقترح تقرير األمني العام لألمم املتحدة أن تتوىل هذه املهمة    . ا
ويف كل األحوال، فإن جناح املبادرة املعـززة سـيتوقف علـى    . عن تأثري مصاحل اجلهات الدائنة   

حتقيقها ألهدافها النهائية وهو أمر ال ميكن معرفته وقياسه إال خالل السنوات القادمة على اعتبار               
  .الطبيعة طويلة األجل اليت تتسم ا املبادرة

  
  الصــة والتوصيــاتاخل .3

  
ال تزال الديون اخلارجية القائمة على معظم البلدان األعـضاء يف منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي،            
وخصوصا منها البلدان الفقرية شديدة املديونية يف إفريقيا جنوب الصحراء، تشكل عقبة خطـرية             

يا جنوب الصحراء يف بؤرة ويظل إقليم إفريق. أمام جهود التنمية والنمو االقتصادي يف تلك البلدان
اهتمام اجلهود الدولية املبذولة لتخفيف الفقر إذ أنه يضم معظم البلدان الفقرية شديدة املديونية يف               

 بلـدا يف    33فمن بني البلدان األربعة واألربعني الفقرية شديدة املديونية يف العامل، يقـع             . العامل
كما تعاين بعض البلدان الغنية والبلدان      . نظمة بلدا عضوا يف امل    18إفريقيا جنوب الصحراء منها     

. من خارج نطاق تلك اموعة يف املنطقة، مثل جنوب إفريقيا ونيجرييا، من مديونية مـستفحلة              
وتستحوذ خدمة الدين على جزء كبري من املوارد احملدودة يف ميزانيات تلك البلدان واليت كـان                

ومما يزيد الطني بلة التأثريات السلبية للصدمات . تماعيةميكن توجيهها حنو ااالت اإلنتاجية واالج
اخلارجية على تلك البلدان مثل هبوط أو تقلب أسعار السلع وارتفاع أسعار الواردات األساسية              

  .وعلى رأسها النفط
  

ازدادت أرصدة الدين اخلارجي لدى بلدان املنظمة عموما ولدى بلدان إفريقيا جنوب الـصحراء              
وتشري أحدث البيانات املتـوفرة إىل أن  . ه اخلصوص على مدار العقدين الفائتني األعضاء على وج  

. وضع املديونية ومدفوعات الدين لدى هذه األخرية قد تدهور وخصوصا خـالل التـسعينات             
وتعكس قياسات الدين وإمكانية احتماله مدى هشاشة وضع تلك البلدان وكذلك وضع البلدان             

 1999أما من الزاوية اإلجيابية، فقد شهد عامـا        . هذا اإلقليم عموما  الفقرية شديدة املديونية يف     
 جهودا وتطورات دولية واسعة النطاق دف ختفيف الدين مبا ستكون هلـا تـأثريات               2000و

إجيابية طويلة املدى على وضع الدين عموما وعلى مديونية البلدان الفقرية شديدة املديونية بصورة              
  .خاصة

  
ملبادرة األصلية لتخفيف الدين عن البلدان الفقرية شديدة املديونيـة يف عــام             منذ اإلعالن عن ا   

، انطلقت محلة دولية تدعو إىل شطب الديون غري املمكن احتماهلا القائمة على البلـدان               1996
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وقد حققت هذه احلملة رواجا واسعا خالل العامني املاضـيني          . 2000الفقرية مع حلول عام     
  .دفع قضية الدين إىل مقدمة القضايا املطروحة على الساحة الدوليةولعبت دورا فعاال يف 

  
وقد كانت املبادرة املعززة لتخفيف الدين عن البلدان الفقرية شديدة املديونية اليت أَعلَـن عنـها                

 التطور األهم   1999صندوق النقد الدويل والبنك الدويل خالل اجتماعهما السنوي يف سبتمرب           
ينما احتفظت املبادرة اجلديدة باهليكل األساسي للمبادرة األصـلية، فقـد           وب. يف هذا اخلصوص  

أُدِخلَت عليها عدة تعديالت هامة من بينها وضع أهداف أقل طموحا فيما يتعلق بالديون غـري                
املمكن احتماهلا، وتقدمي دعم مؤقت إضايف للبلدان املؤهلة، والربط الصريح بني املبادرة وختفيف             

إعداد ورقات حول االستراتيجيات الوطنية لتخفيف الفقر، وكذلك ربط العملية          الفقر من خالل    
وينص اهلدف املعلن للمبادرة اجلديدة على ختفيف دين البلدان املؤهلـة           . مبؤسسات اتمع املدين  

  .بصورة أسرع وعلى نطاق أعمق وأوسع
  

ص والثنائيون بصورة إجيابية إىل     استجاب كبار الدائنني يف العامل وجمموعة الثمانية واملاحنون اخلوا        
فقد اختذ الدائنون الثنائيون ومتعددو األطراف والدول املاحنة، وخصوصا يف إطار نـادي          . املبادرة

باريس، خطوات لتخفيف الدين عن البلدان املشمولة باملبادرة بصورة أسرع وعلى نطاق أعمـق           
 الدين اخلطرية اليت تعاين منها وأوسع كما سبق ذكره، وهي خطوات مرغوبة ومفيدة حلل مشاكل

على أن كل ذلك سيتم أيضا ضمن اإلطار اجلديل واملشروط الذي تندرج ضـمنه              . البلدان املعنية 
  . املبادرة املعززة

  
يف حني استقِبل التقدم املنجز باالستحسان والترحيب باعتباره خطوة على الطريق الصحيح، فإن             

ومن بني ما يؤخذ    . بكل عنف على أساس أا ال تفيد إال قليال        الكثريين ينتقدون املبادرة اجلديدة     
. على املبادرة ما تتسم به من تعقيد وما تتضمنه من شروط مفرطة وما تقدمه من مزايا حمـدودة                 

ويعد األمني العام لألمم املتحدة من بني أبرز املنتقدين إذ دعا إىل تشكيل فريق مستقل من اخلرباء                 
  .م إطارها يف منأى عن مصاحل اجلهات الدائنةيتوىل إعادة تقيي

  
وبالنظر إىل الوضع احلايل للبلدان املدينة عموما وإىل وضع البلدان الفقرية شديدة املديونية علـى               
وجه اخلصوص، يتعني على البلدان املدينة األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وخصوصا منـها              

  : جهودها من أجل حتقيق ما يليتلك الفقرية شديدة املديونية، أن تكثف
  

االستفادة من اإلجراءات الدولية اليت اتخذت أخريا لتخفيف الدين من خالل إرساء األطر              •
الوطنية املواتية مبا يف ذلك تنفيذ اإلصالحات املالية والتعديالت القطاعية، وتصحيح األطـر       

ي، والنهوض بالتصدير، وزيـادة   املوازنية، واإلسهام يف حمو الفقر والتعجيل بالنمو االقتصاد       
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املدخرات واالستثمارات، وتعزيز القدرات اإلنتاجية واالستخدام واملكانة التنافسية علـى          
 .املستوى الدويل

  
االستخدام الناجع للموارد اليت يتم توفريها بفضل ختفيف الدين وباقي املـوارد األخـرى               •

 الفقراء ويساعد على حتقيـق النمـو        املتاحة للتمويل التنموي مبا يأخذ يف االعتبار مصاحل       
 .االقتصادي طويل املدى والتكامل املفيد مع االقتصاد العاملي

توخي الدقة يف رسم وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات التنموية مـع ضـمان املـشاركة       •
 .الكاملة للقطاعني العام واخلاص

  
اء التنمويني واملؤسـسات    التشاور والتعاون مع باقي بلدان املنظمة ومؤسساا ومع الشرك         •

املالية األخرى على املستوى الدويل، مبا يف ذلك إجراء تقييم شامل ملشاكل الدين وإمكانية              
 .تسويته

  
حتسني القدرات على إدارة الدين من خالل عملية تشاور منتظمة تضم اجلهـات الدائنـة                •

ع نطـاق مـسؤوليات     واملؤسسات املالية والتنموية الدولية ذات العالقة والسعي إىل توسي        
 .الوكاالت الوطنية ذات العالقة يف تويل تلك العملية

  
توجيه املوارد حنو ااالت ذات األولوية ضمن إطار برنامج منسق لتخفيف عبء الـدين،               •

وتشجيع القطاع اخلاص على توخي املزيد من احلذر عند استخدام املوارد القادمـة مـن               
يب ويزيد بالتايل من فرص ختفيف عـبء الـديون يف           اخلارج مبا يرسخ ثقة املستثمر األجن     

 .املستقبل
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  )مليار دوالر(إمجايل الدين اخلارجي لبلدان املنظمة : 1اجلدول امللحق 

 
  1980  1990  1995  1996  1997  1998  1999  

  1.69  1.65  1.63  1.59  1.61  1.29  0.42  بينني
  1.52  1.41  1.30  1.29  1.27  0.83  0.33  بوركينا فاسو

  9.44  9.93  9.37  9.64  9.44  6.68  2.59  الكامريون
  1.14  1.09  1.03  1.00  0.90  0.52  0.28  تشاد

  0.20  0.20  0.21  0.21  0.20  0.19  0.04  جزر القمر
  13.17  14.85  15.61  19.52  18.90  17.25  7.46  كوت ديفوار

  0.28  0.29  0.27  0.30  0.28  0.21  0.03  جيبويت
  3.98  4.43  4.28  4.31  4.36  3.98  1.51  الغابون
  0.46  0.46  0.43  0.45  0.43  0.40  0.14  غامبيا
  3.52  3.55  3.52  3.24  3.24  2.48  1.13  غينيا

  0.93  0.97  0.92  0.94  0.90  0.69  0.14  غينيا بيساو
  3.18  3.20  3.14  3.01  2.96  2.47  0.73  مايل

  2.53  2.59  2.46  2.41  2.35  2.10  0.84  موريتانيا
  6.96  8.32  7.64  7.57  7.46  4.65    موزمبيق

  1.62  1.66  1.58  1.54  1.59  1.73  0.86  جرالني
  29.36  30.32  28.46  31.41  34.09  33.44  8.92  نيجرييا
  3.71  3.85  3.66  3.66  3.84  3.74  1.47  السنغال

  1.25  1.26  1.14  1.18  1.18  1.15  0.47  سرياليون
  2.61  2.64  2.56  2.64  2.68  2.37  0.66  الصومال
  16.13  16.84  16.33  16.97  17.60  14.76  5.18  السودان

  1.50  1.45  1.33  1.47  1.46  1.28  1.05  توغو
  4.08  4.02  3.91  3.68  3.57  2.58  0.69  أوغندا

بلدان إفريقيا جنوب 
  109.24  114.95  110.75  118.02  120.32  104.76  35.0  الصحراء األعضاء

  0.97  0.88  0.76  0.72  0.68  0.35    ألبانيا
  28.02  30.67  30.89  33.42  32.78  27.88  19.37  اجلزائر

  1.04  0.71  0.51  0.44  0.32  0.00  0.00  أذربيجان
  17.53  16.38  15.13  16.01  16.33  12.77  4.23  بنغالديش

  30.40  31.97  29.85  31.30  33.27  32.95  19.13  مصر
  1.53  1.69  1.64  1.65  2.13  1.97  0.84  غويانا

124.4  69.87  20.94  إندونيسيا
0  

128.9
4  

136.1
7  

150.8
8  

150.1
0  

  10.36  14.00  11.82  16.70  21.88  9.02  4.50  إيران
  8.95  8.45  8.15  8.08  8.11  8.18  1.97  األردن

  5.76  6.09  4.08  2.92  3.75      كازخستان
  1.70  1.54  1.34  1.14  0.61      قريغيزيا

  8.44  6.73  5.03  4.00  2.97  1.78  0.51  لبنان
  45.94  44.77  47.23  39.67  34.34  15.33  6.61  ماليزيا

  0.22  0.19  0.17  0.17  0.15  0.08  0.03  املالديف
  19.06  20.49  20.16  21.85  22.67  24.46  9.53  املغرب
  3.60  3.63  3.60  3.42  3.18  2.74  0.60  عمان

  34.27  32.32  30.07  29.83  30.23  20.66  9.93  باكستان
  22.37  22.44  20.87  21.42  21.32  17.05  3.55  سوريا

  0.89  1.07  0.90  0.70  0.63      تاجيقستان
  11.87  10.85  11.23  11.38  10.82  7.69  3.53  تونس
101.8  97.21  84.77  79.64  73.79  49.42  19.13  تركيا

0  
  2.02  2.27  1.77  0.75  0.40      تركمنستان
  4.57  3.25  2.75  2.37  1.79      أوزبكستان

  4.61  4.16  3.86  6.36  6.22  6.35  1.68  اليمن
  516.01  512.61  472.74  462.86  452.76  308.54  126.06  عضاء أخرىبلدان أ

  625.25  627.56  583.49  580.88  573.08  413.31  161.02  كافة البلدان األعضاء
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  2563.5  2567.2  2337.8  2247.6  2157.5  1459.9  586.7  البلدان النامية

  .2001البنك الدويل، التمويل اإلمنائي العاملي، : املصدر
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  نسبة الدين إىل الناتج القومي اإلمجايل: 2اجلدول امللحق 

  
  1980  1990  1995  1996  1997  1998  1999  

  70.6  72.4  77.1  73.7  82.1  71.5  30.2  بينني
  59.1  54.7  54.8  51.2  54.1  30.2  19.5  بوركينا فاسو

  108.3  120.6  110.1  113.2  127.0  62.5  46.1  الكامريون
  75.5  65.4  68.8  62.5  64.0  30.3  27.4  تشاد

  104.5  103.2  106.4  96.2  94.5  74.2  35.4  جزر القمر
  126.3  142.2  159.8  199.5  209.9  187.3  77.1  كوت ديفوار

  53.1  56.5  54.7  61.4  57.9      جيبويت
  104.4  108.8  90.0  88.2  102.8  74.6  39.3  الغابون
  119.0  112.3  106.0  117.5  113.3  126.7  57.7  غامبيا
  97.6  97.1  93.3  83.8  89.0  92.9    غينيا

  456.4  506.6  362.3  371.9  380.7  296.6  133.3  غينيا بيساو
  124.2  123.9  129.7  117.0  122.3  102.6  41.1  مايل

  272.8  269.7  235.1  228.1  231.4  194.8  125.0  موريتانيا
  186.6  225.1  229.3  277.6  337.8  196.5    موزمبيق

  81.4  81.2  86.6  78.4  86.7  71.2  34.9  النيجر
  93.4  103.9  83.7  95.0  131.7  130.7  14.6  نيجرييا
  78.3  83.8  85.1  80.2  88.9  67.9  51.0  السنغال

  191.7  191.7  137.4  128.3  140.0  149.0  41.3  سرياليون
  182.9  177.1  181.9  271.3  280.3  116.8  69.3  السودان

  108.7  104.1  89.8  102.1  115.7  79.8  95.7  توغو
  63.7  59.3  62.3  61.2  62.7  61.1  55.6  أوغندا

بلدان إفريقيا جنوب 
  109.3  116.3  108.8  124.3  144.1  110.8  29.1  الصحراء األعضاء

  26.1  28.1  32.3  26.0  26.9  16.6    ألبانيا
  61.3  67.6  67.7  75.1  83.9  46.6  47.1  اجلزائر

  30.0  17.8  13.2  13.9  11.1      أذربيجان
  37.1  35.9  34.6  38.2  41.8  41.9  24  بنغالديش

  33.7  38.1  39.0  45.9  55.2  78.3  89.2  مصر
  245.7  254.8  242.2  253.9  389.4  715.8  148.7  غويانا

  113.3  161.5  65.0  58.3  63.4  64  28  إندونيسيا
  9.4  12.5  10.2  16.0  25.2  7.5  4.8  إيران

  113.0  106.0  113.1  117.9  122.5  214.9  49.2  األردن
  37.6  28.1  18.7  14.0  19.0      كازخستان

  144.6  98.3  78.3  63.5  18.7      قريغيزيا
  51.2  41.6  33.5  30.4  26.4  51.4    لبنان

  62.5  65.3  49.8  41.3  40.6  36.4  27.5  ماليزيا
  67.3  62.5  59.7  66.1  69.0  62.6    املالديف
  56.0  59.2  62.5  61.9  71.6  98.5  50.3  املغرب
          30.2  45.7  15.4  عمان

  58.3  51.0  47.4  46.6  48.6  49.4  38.8  باكستان
  148.9  146.4  133.5  127.7  126.7  148  27.2  سوريا

  48.3  60.8  59.0  48.2  37.4      تاجيقستان
  59.2  57.2  62.4  61.3  63.2  64.7  41.7  تونس
  54.3  47.2  43.6  43.2  42.9  32.5  27.4  تركيا

  63.0  84.9  59.9  20.7  8.9      تركمنستان
  74.4  70.0  64.6  129.9  167.8  143.2    اليمن

  63.9  74.1  48.5  47.5  52.1  48.2  25.7  بلدان أعضاء أخرى
  68.2  78.1  54.2  54.8  60.8  52.7  30.1  كافة بلدان املنظمة

  40.5  42.8  36.1  36.1  38.4  30.9  18.2  البلدان النامية
  .2001البنك الدويل، التمويل اإلمنائي العاملي، : املصدر
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  )مليون دوالر(إمجايل خدمة الدين يف بلدان املنظمة : 3اجلدول امللحق 

  

  .2001 اإلمنائي العاملي، البنك الدويل، التمويل: املصدر

  1980  1990  1995  1996  1997  1998  1999  
  70  61  55  46  50  38  20  بينني

  63  53  52  49  49  34  22  بوركينا فاسو
  549  533  513  510  431  522  280  الكامريون

  67  12  65  96  57  12  6  تشاد
  7.7  6.2  3.6  1.4  1  1.1  0.4  جزر القمر

  1449  1384  1360  1375  1046  1262  1407  ديفواركوت 
  4.8  5.4  7.3  12  11.6  14.9  3.9  جيبويت
  538  307  433  384  456  176  432  الغابون
  21.2  26.5  26.7  28  26.6  37.7  4.1  غامبيا
  132  159  155  114  178  169  109  غينيا

  9.5  7.9  9.7  11.2  15.3  8.4  4.6  غينيا بيساو
  106  82  85  116  87  68  16  مايل

  106  110  114  116  117  146  48  موريتانيا
  125  104  104  141  162  79    موزمبيق

  51  62  61  56  56  99  141  النيجر
  924  1320  1416  2509  1833  3336  1151  نيجرييا
  237  321  247  289  281  325  259  السنغال

  22  20  16  59  79  66  19  سرياليون
  1  0  0  3  1  11  13  الصومال
  57  61  58  48  69  50  264  السودان

  40  40  56  58  29  86  52  توغو
  184  165  159  149  136  145  57  أوغندا

بلدان إفريقيا جنوب 
  4764.2  4840  4996.3  6170.6  5171.5  6686.1  4309  الصحراء األعضاء

  36.7  36.1  39.3  28.7  10.4  3.1    ألبانيا
  5332  5136   4420  4173  4204  8803  4084  اجلزائر

  318  157.6  109.1  119.9  196.9      أذربيجان
  788  681  708  702  821  776  277  بنغالديش

  1733  1811  1953  2299  2361  3052  1235  مصر
  105  136  132  104  109  295  94  غويانا

  17848  18302  19736  21539  16416  9946  3084  إندونيسيا
  4602  3078  6275  6533  5824  655  959  إيران

  649  896  907  1018  614  625  210  األردن
  1364  989  483  322  235      كازخستان

  117.2  115.7  77.8  74.2  59.9      قريغيزيا
  1010  528  734  301  224  99  53  لبنان

  4695  6275  7109  8427  6041  4333  934  ماليزيا
  17.7  15.9  28.6  11.7  10.8  8.8  0.5  املالديف
  3096  2795  3178  3352  3764  1794  1446  املغرب
  720  629  474  751  486  739  249  عمان

  2828  2300  4083  3286  3216  1902  869  باكستان
  370  339  564  255  293  1269  382  سوريا

  48.0  83.0  37.0  1.1  0.0      تاجيقستان
  1532  1430  1413  1466  1480  1431  545  تونس
  13787  14900  11701  10909  11448  7422  1607  تركيا

  465  311  263  193  104      تركمنستان
  567  370  508  291  243      ستانأوزبك
  157  125  98  87  102  169  73  اليمن

  62186  61439  65031  66244  58263  43322  16102  بلدان أعضاء أخرى
  66950  66279  70027  72414  63435  50008  20411  كافة البلدان األعضاء

  389332  314725  311703  277645  240557  164070  88697  البلدان النامية



70 جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  
  نسبة خدمة الدين إىل الصادرات: 4اجلدول امللحق 

  
  1980  1990  1995  1996  1997  1998  1999  

  10.9  9.0  8.7  5.9  6.8  8.2  6.4  بينني
  15.7  10.8  13.6  11.6  11.2  6.8  5.9  بوركينا فاسو

  24.3  23  21.5  24.0  20.7  22.5  14.6  الكامريون
  10.3  9.2  10.2  8.6  4.1  4.4  8.4  تشاد

  16.1  14.3  8.4  2.4  1.6  2.3  2.6  جزر القمر
  26.2  26.1  27.2  26.5  23.1  35.4  38.7  كوت ديفوار

      3.4  5.8  5.5      جيبويت
  19.3  12.5  13.1  11.0  15.6  6.4  17.8  الغابون
  8.7  10.2  11.8  12.5  14.8  21.5  5.9  غامبيا
  16.1  19.5  20.7  14.7  25.0  20    غينيا

  16.4  24.8  16.5  36.6  51.7  31    غينيا بيساو
  14.3  11.0  11.4  18.2  13.3  12.3  5.1  مايل

  28.4  27.7  24.5  22.5  22.9  29.9  17.3  موريتانيا
  20.0  18.0  18.2  26.0  34.5  26.2    موزمبيق

  16.8  17.9  19.5  16.3  16.7  17.4  21.7  النيجر
  6.0  11.2  7.8  14.0  13.8  22.6  4.1  نيجرييا
  16.1  21.6  17.2  18.9  16.7  20  28.7  السنغال

  29.9  27.5  19.5  45.3  61.5  10.1  23.8  سرياليون
  6.5  9.8  9.0  7.1  10.0  7.5  25.1  السودان

  7.7  7.5  10.1  9.5  6.0  11.9  9  توغو
  23.7  24.3  18.5  20.0  20.0  58.9  17.3  أوغندا

بلدان إفريقيا جنوب 
  14.2  15.8  14.2  16.6  16.8  18.5  7.9  عضاءالصحراء األ

  3.7  4.3  7.1  3.0  1.4  0.9    ألبانيا
  37.8  42.5  27.7  27.9  34.8  63.4  27.4  اجلزائر

  6.5  2.3  6.6  1.2  1.3      أذربيجان
  9.8  9.1  10.6  11.9  15.0  28.4  23.6  بنغالديش

  9.0  9.4  9.8  12.7  13.3  22.3  13.4  مصر
    19.5  17.6  14.4  17.0    22.8  غويانا

  30.3  31.7  30.0  36.6  29.9  33.3    إندونيسيا
  22.6  21.2  31.3  27.5  30.2  3.2  6.8  إيران

  11.8  16.6  16.6  19.1  12.7  20.3  11.2  األردن
  19.4  14.5  6.2  4.6  4.1      كازخستان

  21.8  19.0  11.4  13.1  13.2      قريغيزيا
    9.6  14.4  6.4  5.0  3.3    لبنان

  4.8  7.4  7.4  8.9  7.0  12.6  6.3  ماليزيا
  3.9  3.7  6.9  3.1  3.4  4.8  0.8  املالديف
  24.3  23.0  27.5  28.0  33.4  21.5  33.4  املغرب
  9.7  10.7  5.9  9.9  7.5  12.3  6.4  عمان

  28.3  19.8  36.0  27.7  27.3  23  18.3  باكستان
  6.4  6.5  9.3  3.9  4.7  23.2  11.4  سوريا

  6.5  12.8  5.0  0.1  0.0      تاجيقستان
  15.9  15.4  15.8  16.4  16.9  24.5  14.8  تونس
  26.2  23.9  20.1  21.6  27.7  29.4  28  تركيا

  31.1  31.8  21.9  10.1  4.7      تركمنستان
  17.9  11.2  12.7  7.5        أوزبكستان

  4.0  4.2  2.6  2.4  3.2  5.6    اليمن
  21.5  21.2  21.6  22.6  22.7  21.6  16.4  بلدان أعضاء أخرى

  20.8  20.7  20.9  22  20.6  23.1  15.9  كافة البلدان األعضاء
  21.4  18.2  17.1  16.4  15.7  18.1  12.8  البلدان النامية

  .2001البنك الدويل، التمويل اإلمنائي العاملي، : املصدر



71 نظمةاملأعضاء يف ة وبلدان أخرى وضع املديونية اخلارجية لبلدان إفريقي
  

  )مليون دوالر(الديون قصرية األجل : 5اجلدول امللحق 
  

  1980  1990  1995  1996  1997  1998  1999  
  122  86  136  47  47  55  73  بينني

  103  59  66  53  56  84  35  بوركينا فاسو
  1278  1398  1314  1260  1036  960  278  الكامريون

  28  23  26  18  20  30  12  تشاد
  19.3  12.3  13.9  9.5  10.1  12.4  1  جزر القمر

  1256  1576  2661  5805  3910  3597  1059  كوت ديفوار
  14.4  15.1  15.3  12.4  12.9  50.1  6  جيبويت
  602  478  482  219  287  693  228  الغابون
  22.2  15.3  13.1  22.4  14.8  15.7  23.3  غامبيا
  334  293  411  177  161  172  80  غينيا

  82.1  76.3  70.7  73  94.6  56.5  5.1  غينيا بيساو
  192  188  275  79  72  62  24  مايل

  283  265  304  180  169  238  65  موريتانيا
  388  365  320  182  279  345    موزمبيق

  80  63  92  44  72  154  159  النيجر
  6685  6575  5529  5676  5651  1504  3553  نيجرييا
  308  273  213  183  260  421  219  السنغال

  117  108  89  105  107  439  53  سرياليون
  593  591  558  564  551  285  47  الصومال
  6070  6349  6035  6214  6368  4155  599  السودان

  154  52  44  88  85  113  120  توغو
  141  135  115  107  93  140  63  أوغندا

بلدان إفريقيا جنوب 
  18872  18996  18783  21118  19356  13582  6702.4  الصحراء األعضاء

  29  34.9  47.8  31.6  62.3  312.9    ألبانيا
  195  186  162  328  261  791  2325  اجلزائر

  29  1.5  4  15.5  14      أذربيجان
  255  150  175  163  203  156  212  بنغالديش

  4294  4260  2991  2347  2371  4452  4027  مصر
  144  137  108  92  151  75  118  غويانا

  20029  20113  32865  32230  25966  11135  2775  إندونيسيا
  3618  4503  3354  4755  6449  7224  0  إيران

  875  594  748  603  790  1040  485  األردن
  474  424  349  221  381      كازخستان

  59.8  28.5  33  8.7  13      قريغيزيا
  2202  1961  1795  1653  1366  1421  294  لبنان

  7550  8656  14939  11068  7274  1906  1355  ماليزيا
  24.8  10.2  7  4.7  3  14  1  املالديف
  183  116  231  322  198  407  778  املغرب
  1835  1398  1032  766  541  335  163  عمان

  1830  2160  2481  2816  3235  3185  737  باكستان
  6227  6107  4611  4722  4562  2151  631  سوريا

  90.9  147.2  73.7  21  43.2      تاجيقستان
  1538  1040  1539  1576  1310  634  136  تونس
  23472  21217  17994  17345  15701  9500  2502  تركيا

  322  521  529  287  17      تركمنستان
  626  147  419  92  212      أوزبكستان

  473  215  188  619  689  1192  183  اليمن
  76376  74127  86676  82087  71813  45931  16722  ء أخرىبلدان أعضا

  95248  93123  105459  103205  91169  59513  23424  كافة البلدان األعضاء
  406841  410234  468977  464767  428112  245096  138898  البلدان النامية

  .2001البنك الدويل، التمويل اإلمنائي العاملي، : املصدر



72 جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية
  

  )مليار دوالر (الديون طويلة األجل: 6اجلدول امللحق 
  

  1980  1990  1995  1996  1997  1998  1999  
  1.47  1.47  1.40  1.45  1.48  1.22  0.33  بينني

  1.30  1.23  1.14  1.16  1.14  0.75  0.28  بوركينا فاسو
  7.97  8.38  7.96  8.31  8.36  5.60  2.25  الكامريون

  1.05  1.01  0.94  0.91  0.83  0.46  0.26  تشاد
  0.18  0.19  0.19  0.19  0.19  0.17  0.04  جزر القمر

  11.30  12.63  12.50  13.22  14.56  13.22  6.34  كوت ديفوار
  0.28  0.29  0.27  0.30  0.27  0.16  0.03  جيبويت
  3.29  3.83  3.67  3.97  3.98  3.15  1.27  الغابون
  0.43  0.43  0.40  0.41  0.39  0.31  0.10  غامبيا
  3.06  3.13  3.01  2.98  2.99  2.25  1.02  غينيا

  0.83  0.88  0.84  0.86  0.80  0.63  0.13  غينيا بيساو
  2.79  2.83  2.69  2.76  2.74  2.34  0.66  مايل

  2.14  2.21  2.04  2.13  2.08  1.79  0.71  موريتانيا
  6.37  7.74  7.13  7.20  6.98  4.23  0.00  موزمبيق

  1.47  1.52  1.42  1.44  1.46  1.49  0.69  النيجر
  22.67  23.74  22.93  25.73  28.44  31.94  5.37  نيجرييا
  3.13  3.28  3.16  3.16  3.23  3.00  1.11  السنغال

  0.94  0.96  0.89  0.90  0.91  0.60  0.36  سرياليون
  1.86  1.89  1.85  1.92  1.96  1.93  0.60  الصومال
  9.35  9.72  9.49  9.87  10.28  9.56  4.15  السودان

  1.26  1.30  1.20  1.29  1.27  1.08  0.90  توغو
  3.56  3.48  3.40  3.15  3.06  2.16  0.54  أوغندا

بلدان إفريقيا جنوب 
  86.68  92.14  88.51  93.30  97.39  88.03  27.13  الصحراء األعضاء

  0.87  0.78  0.65  0.63  0.55  0.04    ألبانيا
  25.91  28.65  28.71  31.06  31.04  26.42  17.04  اجلزائر

  0.60  0.39  0.24  0.25  0.21      أذربيجان
  16.96  15.80  14.58  15.33  15.50  11.99  3.59  بنغالديش

  26.11  27.71  26.86  28.94  30.79  28.37  14.69  مصر
  1.24  1.40  1.37  1.39  1.81  1.78  0.63  غويانا

100.3  96.71  98.43  58.24  18.16  إندونيسيا
4  

121.6
8  

119.8
2  

  6.74  9.50  8.47  11.95  15.43  1.80  4.50  إيران
  7.57  7.39  6.98  7.14  7.07  7.04  1.49  األردن

  4.83  5.01  3.22  2.15  2.94      كازخستان
  1.45  1.33  1.14  0.99  0.47      قريغيزيا

  6.24  4.77  3.24  2.34  1.60  0.36  0.22  لبنان
  38.39  36.11  32.29  28.61  27.07  13.42  5.26  ماليزيا

  2.80  2.83  2.69  2.76  2.74  0.06  0.02  املالديف
  18.88  29.38  19.93  21.53  22.42  23.30  8.02  املغرب
  1.77  2.23  2.57  2.65  2.64  2.40  0.44  عمان

  30.74  28.80  26.31  25.61  25.38  16.64  8.52  باكستان
  16.14  16.33  16.25  16.70  16.76  14.90  2.92  سوريا

  0.70  0.82  0.80  0.66  0.59      تاجيقستان
  10.26  9.68  9.52  9.57  9.22  6.88  3.39  تونس
  77.43  75.61  66.18  61.63  57.41  39.92  15.58  تركيا

  1.69  1.75  1.24  0.46  0.39      تركمنستان
  3.75  2.87  2.10  2.04  1.42      أوزبكستان

  3.73  3.61  3.42  5.62  5.53  5.16  1.45  اليمن
  424.61  434.40  379.09  37.60  377.39  258.73  105.92  بلدان أعضاء أخرى

  511.29  526.55  467.60  470.00  474.78  346.75  133.06  كافة البلدان األعضاء
  2077.9  2063.2  1798  1722.7  1668.3  1180.1  435.53  البلدان النامية

  .2001البنك الدويل، التمويل اإلمنائي العاملي، : املصدر



73 نظمةاملأعضاء يف ة وبلدان أخرى وضع املديونية اخلارجية لبلدان إفريقي

  
  2001حجم الدين املخفف ضمن املبادرة املعززة كما يف أغسطس : 7اجلدول امللحق 

  )*مليون دوالر(
املبادرة     القيمة اإلمسية خلدمة الدين املخففة  يمة احلالية الصافيةاملبلغ املخفف بالق

  األصلية
املبادرة 
املبادرة   اموع  املعززة

  األصلية
املبادرة 
  تاريخ املوافقة  اموع  املعززة

 )2 (البلدان اليت بلغت نقطة االستكمال
    4010  2600  1410  2305  1510  795  اموع
130  854  448  بوليفيا

  2001يونيو   2060  1300  760  2
100  656  347  أوغندا

  2000أبريل   1950  1300  650  3
 )21 (البلدان اليت بلغت نقطة اختاذ القرار

    29870  25110  4760  18183  15861  2322  اموع
  2000يوليو   460  460  -  165  265  ..  بينني

  2000يونيو   700  300  400  398  169  229  بوركينا فاسو
126  1260  ..  الكامريون

أكتوبر   2000  2000  ..  0
2000  

  2001مايو   260  260  ..  170  170  ..  تشاد
ديسمرب   90  90  ..  67  67  ..  غامبيا

2000  
ديسمرب   800  800  ..  545  545  ..  غينيا

2000  
ديسمرب   790  790  ..  416  416  ..  غينيا بيساو

2000  
نوفمرب   1030  590  440  585  329  256  غويانا

2000  
  2000يوليو   900  900  -  556  556  ..  هندوراس
ديسمرب   1500  1500  ..  814  814  ..  مدغشقر

2000  
ديسمرب   1000  1000  ..  643  643  ..  مالوي

2000  
سبتمرب   870  650  220  522  401  121  مايل

2000  
  2000يناير   1100  1100  -  622  622  ..  موريتانيا
197  254  1716 موزمبيق

  2000أبريل   4300  600  3700  0
326  3267  ..  نيكارغوا

ديسمرب   4500  4500  -  7
2000  

مرب ديس  900  900  ..  521  521  ..  النيجر
2000  

ديسمرب   800  800  ..  452  452  ..  رواندا
2000  

ديسمرب   200  200  ..  97  97  ..  ساو تاوميه وبرنسيب
2000  

  2000يونيو   850  850  -  488  488  ..  السنغال
202  2026  ..  تنـزانيا

  2000أبريل   3000  3000  -  6
249  2499  ..  زامبيا

ديسمرب   3820  3820  -  9
2000  

 )15 (البلدان اليت مل ينظر يف وضعها بعد
  1998مارس   800  ..  800  345  ..  345  كوت ديفوار

    ..  ..  ..  ..  ..  ..  بوروندي
    ..  ..  ..  ..  ..  ..  إفريقيا الوسطى

    ..  ..  ..  ..  ..  ..  جزر القمر
    ..  ..  ..  ..  ..  ..  مجهورية الكونغو الدميقراطية

    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ورية الكونغومجه
  2001مارس   1650  1650  ..102  1028  ..  إثيوبيا



74 جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية
8  

209  2096  ..  غانا
  2001يونيو   3200  3200  ..  6

    ..  ..  ..  ..  ..  ..  الووس
    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ليبرييا
    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ميامنار

  2001يوليو   867  867  ..  551  551  ..  سرياليون
    ..  ..  ..  ..  ..  ..  الصومال
    ..  ..  ..  ..  ..  ..  السودان

    ..  ..  ..  ..  ..  ..  توغو
    34680  27710  6970  20833  17371  3462  ** اموع
  .الوثائق القطرية حول املبادرة املعززة، تقديرات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل: املصدر

  .البلدان املكتوبة بالبنط العريض هي بلدان أعضاء يف املنظمة: مالحظة
البلدان اليت بلغت نقطة اختاذ القرار ضمن إطار املبادرة . (**)  بالقيمة احلالية الصافية يف سنة نقطة اختاذ القرار(*)

  .، وكوت ديفوار اليت بلغتها ضمن اإلطار األصلي يف مرحلة سابقة2001املعززة حىت يونيو 


