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

  
  *نبيل حممد دبور

  
 مليون نـسمة أو  325يبلغ عدد سكان البلدان اإلحدى والعشرين األقل منوا األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي   

 من إمجايل سكان بلدان     ٪26حوايل نسبة   ميثلون  األقل منوا يف العامل و    حنو نصف سكان البلدان الثمانية واألربعني       
ومتثل التنمية االقتصادية واالجتماعية حتديا رئيسيا ليس فقط لتلك البلدان نفسها ولكن أيـضا موعـة      . املنظمة

االجتاهات األخرية يف   ويف ظل هذه الظروف، يحلِّلُ هذا التقرير        . بلدان املنظمة ككل ولشركائها يف عملية التنمية      
كما يلقـي   . املؤشرات االقتصادية الرئيسية لتلك البلدان خالل السنوات اخلمس األخرية اليت تتوفر بيانات حوهلا            

الضوء على بعض القضايا املتعلقة بالعملية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث حول البلدان األقل منـوا املزمـع        
  .يف بروكسل وباملسائل اليت سيناقشها ذلك املؤمتر 2001عقده خالل شهر مايو 

  
  مقدمـــة. 1

  
 اتمع الدويل بوجود فئة من البلدان اليت ال ختتلف عن بقية البلدان من حيث أقر، 1971يف عام 

مدى الفقر الذي تعاين منه شعوا فحسب، وإمنا أيضا من حيث ضعف مواردهـا االقتـصادية                
وقد حددت  . لعوائق اجليوفيزيائية اليت حتيط ا يف الكثري من األحيان        واملؤسسية والبشرية وكثرة ا   

يقدر عدد سكام، حسب إحصائيات     ) 1انظر اجلدول امللحق أ   ( بلدا   48منظمة األمم املتحدة    
 من سكان العـامل،     ٪10.4، بستمائة وأربعة عشر مليون نسمة أو ما يعادل نسبة           1998عام  

وتتسم هذه البلدان بعدم القدرة على      ". البلدان األقل منوا  "ة باسم   وصنفتهم ضمن اموعة املعروف   
تطوير اقتصاداا الوطنية وضمان مستوى املعيشة الالئق لشعوا إضافة إىل كون اقتصاداا شديدة 

  .التأثر بالصدمات اخلارجية والكوارث الطبيعية
  

دان األقل منوا عناية خاصة على اعتبار       وضمن اجلهود التنموية اليت تبذهلا األمم املتحدة، تلقى البل        
ويف هذا  . أن االحتياجات التنموية هلذه البلدان تفوق بكثري االحتياجات لدى سائر البلدان النامية           

 حول مدى التقدم احملرز يف تنفيـذ        1995صدر يف عام    ي  السياق، خيلص استعراض عاملي نصف    

                                                           
  . اقتصادي أول، رئيس قسم األحباث االجتماعية مبركز أنقرة*
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ويف .  إىل أن هذه البلدان ال تزال مهمشة1سعيناتبرنامج العمل اخلاص بالبلدان األقل منوا لعقد الت
، ويف حماولة لتخليص البلدان األقل منوا من حالة التهميش اليت تعيـشها، قـررت               1997عام  

اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد مؤمتر األمم املتحدة الثالث حول البلدان األقل منوا يف مايو من                
  .العام القادم

  
 بلدان أعضاء يف منظمة املؤمتر      8 وتضمنت   1971بلدان األقل منوا يف عام      صدرت أول قائمة بال   

وتعود هذه . 1997 بلدا يف عام 21إال أن هذا العدد ارتفع بصورة منتظمة حىت بلغ        . اإلسالمي
، )سـتة بلـدان  (الزيادة إىل البلدان اليت كانت ضمن فئة البلدان األقل منوا وانضمت إىل املنظمة           

بـني  )  بلدان7(انت أعضاء يف املنظمة وأصبحت مصنفة ضمن البلدان األقل منوا والبلدان اليت ك 
ويبلغ العدد اإلمجايل لسكان البلدان األقل منوا األعـضاء يف املنظمـة            . 1997 و 1971عامي  

 من اإلمجايل العاملي لسكان البلدان األقل منوا ونسبة         ٪49.8 مليون نسمة ميثلون نسبة      324.7
ومتثل جمموعة البلـدان    . 1999 سكان بلدان املنظمة حسب تقديرات عام         من إمجايل  25.9٪

األقل منوا األعضاء يف املنظمة أضعف شرحية ضمن اموعة اإلسالمية ككل ولذلك فإن التنميـة          
االقتصادية واالجتماعية لدى هذه البلدان تعد حتديا كبريا سواء بالنسبة هلا أو بالنسبة موعـة               

  .ة ككل أو بالنسبة لشركاء هذه البلدان يف العملية التنمويةبلدان املنظم
  
ونتيجة للوضع أعاله، فقد أولت منظمة املؤمتر اإلسالمي أولوية كربى إىل رصد التطورات على 

ولذلك حيلِّل هذا التقرير، كالعادة، االجتاهات األخرية يف . صعيد البلدان األقل منوا األعضاء
جرى هذا التحليل يف وي. يسية لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمةاملؤشرات االقتصادية الرئ

ضوء االنتعاش الذي يشهده االقتصاد العاملي حاليا بعد التراجع احلاد الذي شهده يف أعقاب 
ويتضمن التقرير قسما خاصا إللقاء الضوء على بعض . 1997/98األزمة املالية اآلسيوية عام 

لتحضريات واملهام اخلاصة مبؤمتر األمم املتحدة الثالث حول البلدان األقل منوا القضايا املتعلقة با
  . يف بروكسل2001املقرر عقده يف مايو 

  
  االنتعاش العاملي احلايل. 2

  
يشهد االقتصاد العاملي حاليا فترة انتعاش بعد التراجع الشديد الذي سجله يف أعقاب األزمـات               

فالتراجع الـذي شـهده هـذا       . آلسيوية وأسواق صاعدة أخرى   املالية اليت وقعت يف األسواق ا     
الذي شـهد حتـسنا يف      1999 قد زال تقريبا خالل عام       98-1997االقتصاد خالل الفترة    

فقد سجل االقتصاد العاملي زيادات كبرية يف اإلنتاج والتجارة . األوضاع االقتصادية واملالية العاملية
                                                           

 برنامج العمل املعتمد من قبل مؤمتر األمم املتحدة الثاين للبلدان األقل منوا الذي عقـد يف بـاريس يف سـبتمرب         1
1990.  
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 مـن   2000وحسب عدد مايو    . خالل العام احلايل أيضا   مبا أمكن معه توقع استمرار هذا النمو        
 الذي يصدره صندوق النقد الدويل، سيـشهد االقتـصاد العـاملي            وضع االقتصاد العاملي  تقرير  

 خـالل   ٪4.2 إذ أن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي سينمو بنسبة          2000ازدهـارا خالل عام    
، ص  2000ندوق النقـد الـدويل،      ص (1998 يف عام    ٪2.5العـام املذكور مقارنة بنسبة     

ويعكس االنتعاش الذي يشهده االقتصاد العاملي أساسا األداء املستقر والقوي القتصادات   ). 203
سيوية حديثـة التـصنيع     آلمعظم البلدان املتقدمة والكثري من بلدان األسواق الصاعدة و البلدان ا          

  .1999خالل عام 
  

فقد أدى منو هذا النشاط يف      . املي على التجارة العاملية   وانعكست مزايا منو النشاط االقتصادي الع     
وشكَّلَ اقتـصاد الواليـات     .  إىل زيادة سريعة ونشطة يف حجم التبادالت التجارية        1999عام  

املتحدة وكذلك اقتصادات البلدان اآلسيوية حديثة التصنيع حافزا رئيسيا للتجارة العاملية خـالل             
ولـئن  . برية يف الطلب احمللي احلقيقي لدى هـذه االقتـصادات         العام املذكور نتيجة للزيادة الك    

 1998 مع معدل عام 1999ة العاملية لعام ـادة يف حجم التجارة السلعيـتسـاوى معدل الزي
، ٪6.5، ونـسبته    1999، فقد فاق معدلُ الزيادة املسجل يف الربع األخري من عـام             )4.5٪(

ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة التجـارة       . لمتوسطَ املعدل املسجل خالل عقد التسعينات كك      
منظمة التجارة العامليـة،   (1999 يف عام ٪3.0 إىل 1998 يف عام   ٪2.6–السلعية العاملية من    

2000.(  
  

.  بطيئا وغري متكافئ   1999وبالنسبة للبلدان النامية كمجموعة، كان االنتعاش الذي شهده عام          
لدان اآلسيوية، مل يسجل متوسط النمو االقتصادي احلقيقي        فبالرغم من الزيادة املعتربة يف إنتاج الب      

وظلت معدالت النمو . 1999 يف عام ٪3.8 إىل 1998 يف عام ٪3.2سوى ارتفاعا طفيفا من 
دون ما كانت عليه قبل األزمة يف الكثري من هذه البلدان، وخصوصا منها تلك الواقعة يف إفريقيا                 

  ).209، ص 2000وق النقد الدويل، صند(وأمريكا الالتينية والشرق األوسط 
  

وعلى عكس البلدان النامية، مل تتمكن البلدان األقل منوا عموما من االستفادة بصورة كافية مـن         
االنتعاش احلايل يف االقتصاد العاملي، وبالتايل من الزيادة يف حجم التجارة العاملية، من خالل زيادة               

دان خـالل عـام     ـنمو االقتصادي لدى هذه البل    فقد استمر تراجع ال   . حصتها من هذه التجارة   
فقـد  . ، وظل معدل النمو االقتصادي احلقيقي لديها أقل بكثري من مستوياته قبل األزمة            1999

 خالل العام املذكور وهو معدل أقل بكثري مـن          ٪3.8سجلت اموعة متوسط منو حقيقي بلغ       
وبينمـا ظلـت حـصة      ). ملصدرنفس ا  (٪6.5 والبالغة   1995النسبة اليت حققتها خالل عام      

 قبـل وبعـد     ٪0.5اموعة من الصادرات العاملية من السلع واخلدمات ثابتة عند نسبة حوايل            
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 13 إىل   1996 بليون دوالر يف عام      9.4األزمة، فقد زاد العجز يف ميزان حساا اجلاري من          
  ).250نفس املصدر، ص  (1999بليون دوالر يف عام 

  
  التطورات والتوقعات: البلدان األقل منوا. 3

  
على ضوء املوجز السابق حول الوضع احلايل لالقتصاد العاملي، يقدم هذا القسم من التقرير عرضا               

ويتم التركيز  . ألهم التطورات اليت شهدا البلدان األقل منوا خالل عقد التسعينات بصورة خاصة           
امة دف تيسري اسـتخالص  على بعض ااالت الرئيسية وطرح عدد من خيارات السياسات الع    

  .التوقعات للعقد احلايل بالنسبة هلذه البلدان
  
  خلفيـة مرجعيـة. 3-1
  

وقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة،        . إن البلدان األقل منوا هي أكثر بلدان العامل فقرا        
ان األقـل    أول قائمة بالبلد   1971وبالتايل اتمع الدويل، هذا التصنيف عندما أصدرت يف عام          

إال أن عدد البلدان املذكورة يف القائمة أخذ يف التزايد بصورة منتظمـة             .  بلدا 24منـوا ضمت   
وكانت اآلمال معقودة على أن تـؤدي       . 1994 بلدا يف عام     48على مدار األعوام التالية ليبلغ      

خر، إىل درجة أعلى    اجلهود التنموية املبذولة إىل حتسن أداء تلك البلدان وارتقائها، الواحد تلو اآل           
إال أن السنوات اخلمس والعشرين املاضية مل تشهد جناح أي من هذه . يف التصنيف الدويل للبلدان   

  .1994البلدان يف ذلك باستثناء بوتسوانا يف عام 
  

وأصبح جليا خالل عقد السبعينات أن هذا التباطؤ، بل والتراجع يف بعض احلـاالت، يف تزايـد           
 خالل العقد اإلمنائي الثاين لألمـم       ٪0.6 اموعة معدل منو بلغ حوايل       مستمر إذ سجلت بلدان   

 وأقل بكثري   ٪0.9املتحدة وهو أقل من املتوسط املسجل خالل العقد اإلمنائي األول البالغ حوايل             
، 2000مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة،      (من املتوسطات اليت حققتها بلدان نامية أخرى        

البلدان األقل منوا كمجموعة، خالل نفس الفترة، تراجعا يف حصة الفـرد يف             وسجلت  ). 1ص  
اإلنتاج الزراعي، إنتاج الصناعات التحويلية، إمجايل      : كل من ااالت االقتصادية الرئيسية التالية     

  .االستثمار احمللي، القوة الشرائية للصادرات، حجم الواردات
  

لسياسات اإلصالحية اليت اعتمدا الكثري من البلـدان        خالل عقد الثمانينات، وعلى الرغم من ا      
األقل منوا إلجراء حتوالت هيكلية يف اقتصاداا الوطنية، وعلى الرغم من إجراءات الدعم الـيت                
اختذها عدد من البلدان املاحنة يف جماالت املساعدات والديون والتجارة، فإن الوضع االقتـصادي              

من بني العوامل اليت أدت إىل هذا التدهور ضعف الـسياسات           و. لتلك البلدان ككل ازداد سوءا    
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كما مثلت خدمة الدين اخلـارجي      . الداخلية، والكوارث الطبيعية، واألوضاع اخلارجية السلبية     
  .مشكلة كربى بالنسبة لتلك البلدان خالل عقد الثمانينات

  
  2التطورات خالل التسعينات والتوقعات بالنسبة للعقد احلايل. 3-2
  

 كان األداء التنموي غري مستقر بالنسبة لعدد كبري من البلدان األقـل منـوا خـالل عقـد                   لقد
، برزت العديد من العوامل احمللية والعاملية       1990ومنذ اعتماد برنامج العمل يف عام       . التسعينات

 فعلـى . اليت سيكون هلا انعكاسات هامة على التوقعات التنموية لتلك البلدان خالل العقد احلايل            
املستوى احمللي، تضمنت هذه العوامل سوء تصميم وإدارة السياسات االقتصادية الكلية، ونشوب            
صراعات سياسية واضطرابات أهلية يف الكثري من بلدان اموعة، وهبوط مستوى أداء قطـاع              

وعلى املستوى العاملي، شكلت تطورات مثل      . الزراعة، ونقص األطر القانونية واملؤسسية املناسبة     
زايد وترية العوملة وحترير التجارة، واستمرار االخنفاض يف حجم تدفقات املعونات اإلمنائية الرمسية      ت

وارتفاع مستويات املديونية اخلارجية حتديات كربى أمام حتقيق أهداف برنامج العمـل لعقـد              
  .التسعينات

  
مجموعـة يف رفـع     ومن منظور شامل، فقد فشل اهليكل االقتصادي احلايل للبلدان األقل منوا ك           

مستوى النشاط االقتصادي وزيادة العوائد التصديرية الالزمة إلدامة االستثمار وتوسيع نطاقه مما            
فبعد االرتفاع الذي سجله معـدل      . أعاق تنفيذ التعديالت اهليكلية وحتقيق النمو يف هذه البلدان        

 يف عام   ٪6.5ذروته البالغة   منـو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف منتصف التسعينات ليصل إىل           
، عاد هذا املتوسط إىل التراجع بصورة مستمرة خالل النصف الثاين من العقد ليـسجل               1995

ولذلك، فعلى الرغم من الزيادة احملققة يف اإلنتاج والتجـارة          . 1999 فقط يف عام     ٪3.8نسبة  
ن األقل منوا من التجـارة  العامليني خالل التسعينات، مل يطرأ تغيري يذكر على حصة جمموعة البلدا  

 من الصادرات العاملية بينما ال تتجاوز وارداا نـسبة          ٪0.5العاملية إذ ال تتعدى صادراا نسبة       
  . من الواردات العاملية0.6٪

  
خالل النصف الثاين من التسعينات، أبدى االجتاه العام يف إمجايل املدخرات احمللية لدى اموعـة           

فقـد ارتفـع   . قارنة باملستويات املسجلة خالل النصف األول من العقـد بوادر زيادة معتربة بامل   
 خـالل الفتـرة     ٪6.9ة من الناتج احمللي اإلمجايل من       ـاملتوسط السنوي هلذه املدخرات كنسب    

وعلى الرغم من هذا االجتـاه اإلجيـايب، إال أن          . 98-1995 للفترة   ٪9.1 إىل   1990-95
 بكل املقاييس باملقارنة مبا هي عليه لدى سائر املناطق          مستويات هذه املدخرات ال تزال منخفضة     

                                                           
 2000 يف يوليو     يرتكز هذا القسم أساسا على التقرير املعد من قبل أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية               2
  ). يف املراجعUN 2000انظر (
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كما . ويعزى هذا االخنفاض عموما إىل اخنفاض دخل الفرد لدى بلدان اموعة          . والبلدان النامية 
ميكن القول إن التزامات خدمة الدين تقوض قدرات تلك البلدان على حشد املدخرات احملليـة               

  .القابلة لالستثماروحتول دون استفادا من املوارد 
  

جانبا هاما من اجلوانب الـيت      ) على املستويني احمللي واألجنيب   (شكَّل األداء االستثماري الضعيف     
وعلى الرغم مـن    . اتسم ا النشاط االقتصادي موعة البلدان األقل منوا خالل فترة التسعينات          

ار احمللي كنسبة من النـاتج احمللـي        الزيادة اليت سجلها املتوسط السنوي املرجح إلمجايل االستثم       
، إال أن هذا املتوسـط  1998 يف عام ٪17.6 إىل 94-1990 للفترة ٪15اإلمجايل من نسبة   

، كما يعد متواضعا عند مقارنته باملعـدل        ٪19 والبالغ   1980يظل دون مثيله املسجل يف عام       
، فعلى الرغم مـن االجتـاه       ومن ناحية أخرى  . ٪25الذي سجلته كافة البلدان النامية ومقداره       

اإلجيايب عموما الذي سارت عليه تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل البلدان األقل منوا              
خالل النصف الثاين من التسعينات، إال أن حصة هذه البلدان من إمجايل التـدفقات إىل كافـة                 

ذلك عموما أن البلدان األقل منـوا       ويعين  . 1998 يف عام    ٪2البلدان النامية مل تكد تبلغ نسبة       
مستمرة يف تسجيل مستويات شديدة االخنفاض للرمسلة مما سيؤدي حتما إىل استمرار تـصنيفها              

  .ضمن هذه الفئة
  

تكمن الزراعة يف قلب النشاط االقتصادي للبلدان األقل منوا إذ أا تسهم حبصة كبرية يف النـاتج             
ن قوة العمل، وتوفر االحتياجـات الغذائيـة األساسـية          احمللي اإلمجايل، وتستخدم جزءا هاما م     

وعلى الرغم من هذه األمهية، إال . للمواطنني، ومتثل املصدر الرئيسي للعوائد من العمالت األجنبية
أن اإلنتاج الزراعي يف هذه البلدان ال يزال متخلفا سواء من حيث تلبية احتياجات السوق احمللية                

د معدل النمو الزراعي حتسنا طفيفا خالل التسعينات، إال أنه ظل      ولئن شه . أو من حيث التصدير   
  .دون معدل منو السكان وأقل بكثري من مثيله لدى جمموعة البلدان النامية

  
فقد بقيت نسبة مـن     . ومن ناحية أخرى، ظلت مستويات نقص الغذاء مرتفعة يف هذه اموعة          

، بال تغيري خالل الفترة من عام       ٪38 حوايل   يعانون من نقص الغذاء يف إمجايل السكان، والبالغة       
 ٪28ويف املقابل، اخنفضت هذه النسبة لدى جمموعة البلدان النامية من . 1997 إىل عام 1979

ومن منظور شامل، أدى ارتفاع معدالت منو السكان، وضـعف          .  خالل نفس الفترة   ٪15إىل  
اخنفاض مستويات دخل الفرد ممـا      القدرة اإلنتاجية، واستمرار ضغوط خدمة الدين اخلارجي إىل         

واعتبارا . أدى بدوره إىل ارتفاع مستويات الفقر واخنفاض مستويات التنمية االجتماعية والبشرية          
، تمثِّلُ البلدان األقل منوا أربعة أمخاس البلدان املصنفة ضمن فئة املؤشر املنخفض             1998من عام   

  .امج األمم املتحدة اإلمنائيللتنمية البشرية يف تقرير التنمية البشرية لربن
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وال شك يف أن الوضع السليب املعروض أعاله ال جيب أن حيجب التقدم الذي أحرزته جمموعة من                 
فبالرغم من كافة الصعوبات، جنح حوايل      . البلدان األقل منوا يف خمتلف ااالت خالل التسعينات       

وكان األداء النـاجح    . فترة املذكورة ثلث بلدان اموعة يف حتقيق زيادة يف دخل الفرد خالل ال          
 اخلروج من فئة 1994لبوتسوانا جديرا باالنتباه إذ أا كانت البلد الوحيد الذي استطاع يف عام 

كما حققت أربعة بلدان أخـرى هـي الـرأس    . 1971البلدان األقل منوا منذ تكوينها يف عام    
على صـعيد التنميـة االقتـصادية       األخضر واملالديف وجزر ساموا وجزر فانواتو تقدما كبريا         

  .واالجتماعية مبا جعلها على مشارف اخلروج من هذه الفئة
  

ويعد ذلك دليال واضحا على مدى أمهية التنفيذ اجلاد للسياسات االقتصادية الكلية التصحيحية من 
ولة من قبـل    وتعد اجلهود املكثفة املبذ   . قبل بلدان اموعة وضرورة توفُّر بيئة خارجية مساعدة       

البلدان األقل منوا وشركائها يف التنمية بتزايد عدد البلدان اليت ستنجح يف اخلروج من هذه الفئـة             
وبغض النظر عن األحوال املناخية والكوارث الطبيعية، فإن آفاق االنتعاش          . مع حلول اية العقد   

ألسعار العاملية وخصوصا   لدى البلدان األقل منوا ترتبط على املدى القصري بعوامل مثل حركات ا           
أسعار السلع غري النفطية، وتدفقات املعونات اإلمنائية الرمسية، والتزامات خدمة الدين، وفـرص             

  .النفاذ إىل األسواق العاملية لترويج الصادرات األساسية
  

  التطورات على صعيد البلدان األقل منوا األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي. 4
  

قل منوا األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، بوصفها جزءا هاما من جمموعـة             سارت البلدان األ  
ويلقي هذا القسم من التقرير املزيد من الضوء علـى  . البلدان األقل منوا، عموما على نفس النمط     

التطورات األخرية اليت شهدا اقتصادات هذه البلدان وحيلل اجتاهات املؤشـرات االقتـصادية              
ويتم التحليل علـى    . ا على مدى السنوات اخلمس األخرية اليت تتوفر بيانات حوهلا         الرئيسية لديه 

أساس األداء الفردي للبلدان وأداء اموعة ككل مقارنة بأداء كافة البلدان األقل منوا، والبلـدان            
ن وقد مت حساب املتوسطات بالنسبة للبلدا     . األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، والبلدان النامية      

األعضاء يف املنظمة والبلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة على أساس التغريات املئوية يف قيمـة                
  .1996الناتج احمللي اإلمجايل لكل بلد مرجحة بسعر الدوالر يف عام 

  
  نظــرة عامــة. 4-1
  

ولة يف قائمة  بلدان أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ضمن البلدان األربعة والعشرين املشم8كان 
مؤمتر األمم املتحدة    (1971البلدان األقل منوا اليت اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام            

إال أن هذا العدد أخذ يف الزيادة بصورة مستمرة خالل األعوام التالية ). 2000للتجارة والتنمية، 
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ن اليت كانت ضمن فئة البلـدان       وتعود هذه الزيادة إىل البلدا    . 1997 بلدا يف عام     21حىت بلغ   
، والبلدان اليت كانت أعضاء يف املنظمة وأصـبحت         )ستة بلدان (األقل منوا وانضمت إىل املنظمة      
وعلى الرغم من اجلهود    . 1997 و 1971بني عامي   )  بلدان 7(مصنفة ضمن البلدان األقل منوا      

 أي من تلك البلدان إىل اليـوم يف         التنموية اليت بذلت على مدار العقود الثالثة املاضية، مل ينجح         
 مليون نسمة ميثلون نـسبة      324.7دان  ـويبلغ جمموع سكان هذه البل    . اخلروج من هذه الفئة   

 من جمموع ٪25.9 من جمموع سكان كافة البلدان الثمانية واألربعني األقل منوا، ونسبة            49.8٪
ـ   1999م  رات عا ـتقدي(سكان البلدان الستة واخلمسني األعضاء يف املنظمة         جدول ـ، انظر ال

  ).3امللحق أ
  

 احلال بالنسبة لباقي البلدان األقل منوا، يؤثر التوزيع اجلغرايف للبلدان األقل منوا األعضاء              ووكما ه 
)  بلدا 17(فغالبية هذه البلدان    . يف املنظمة بدرجة كبرية يف منوها االقتصادي ويف أدائها التنموي         

وتقع ثالثة بلدان يف إقليم جنوب آسيا بينما يقع بلد واحد           . تقع يف إقليم إفريقيا جنوب الصحراء     
وتضم اموعة مخسة من البلدان غري الساحلية وبلدين مكونين مـن جزيـرتني             . يف غرب آسيا  

وتتسم هذه البلدان، وخصوصا منها تلك الواقعة يف إفريقيا         ). 2انظر اجلدول امللحق أ   (صغريتني  
 تطوير اقتصاداا الوطنية وضمان مستوى املعيـشة الالئـق          جنوب الصحراء، بعدم القدرة على    

  .لشعوا إضافة إىل كون اقتصاداا شديدة التأثر بالصدمات اخلارجية والكوارث الطبيعية
  

ومتثل جمموعة البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة أضعف وأفقـر شـرحية ضـمن اموعـة                 
 من إمجايل سكان بلدان املنظمة،  ٪26وعة ميثلون نسبة    فعلى الرغم من أن سكان ام     . اإلسالمية

ويقـلُّ  .  من إمجايل إنتاج بلدان املنظمة     ٪7إال أا، أي البلدان األقل منوا، ال تسهم سوى بنسبة           
متوسط الناتج احمللي اإلمجايل للفرد لدى هذه البلدان عن ثلث ما هو عليه لدى جمموعة بلـدان                 

 بلدا من البلدان األقل منـوا األعـضاء يف          19 من سكان    ٪46.3 ويعاين متوسط قدره  . املنظمة
ويعادل مؤشـر   ). 5، ص   2000مركز أنقرة،   (من الفقر   )  مليون نسمة  126.3أي  (املنظمة  

ومن .  لدى تسعة من هذه البلدان     ٪50الفقـر لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو يزيد على نسبة          
 البلدان مصنفة ضمن أقل عشرة بلدان يف مؤشر الفقـر  حيث الترتيب العاملي، فإن سبعة من هذه      

 بلدا من هذه البلـدان ضـمن        13ومن ناحية أخرى، يصنف     ). 6نفس املصدر، ص    (املذكور  
انظـر  (البلدان شديدة املديونية بينما تصنف ستة بلدان أخرى ضمن البلدان معتدلة املديونيـة               

  ).2اجلدول امللحق أ
  
  هيكــل االقتصــاد. 4-2
  

يلقي هذا القسم الفرعي الضوء على اهليكل العام القتصادات البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة 
وهليكـل املـصدر    ) الناتج احمللي اإلمجـايل   (على أساس حتليل خمتصر للتوزيع القطاعي لإلنتاج        
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وضـة يف    أدناه، وهو مستخرج من البيانات املعر      1ويبني اجلدول   . الرئيسـي للعوائد التصديرية  
، متوسط احلصص القطاعية يف الناتج احمللي اإلمجايل لدى البلدان األقل منـوا             5اجلدول امللحق أ  

كما يتضمن اجلدول املتوسطات لدى كافة البلدان األقل        . األعضاء يف املنظمة كمجموعة واحدة    
لـسنوات  وقد مت احتساب املتوسط لفتـرة ا      . منوا ولدى جمموعة بلدان املنظمة ألغراض املقارنة      

لتفادي مشكلة نقص البيانات بالنسبة لبعض البلدان ومشكلة التقلبـات          ) 98-1994(اخلمس  
  .الدورية السنوية بالنسبة للبعض اآلخر

  
 الناتج يف نسبة بأعلى يسهم وهو اخلدمات، قطاع أن إىل أدناه 1 اجلدول يف املعروضة األرقام تشري
 ويـشكل  املنظمـة  يف األعضاء منوا األقل البلدان يف رئيسيا دورا يلعب ،)٪46.5( اإلمجايل احمللي

 وعلى النامية البلدان وعلى منوا األقل البلدان كافة على ذلك وينطبق .دخلها مصادر من هاما مصدرا
 تتراوح املنظمة، يف األعضاء منوا األقل للبلدان الفردي املستوى وعلى .ككل املنظمة بلدان جمموعة

 بلـدا  20 لـدى  ٪30 تفوق وهي .جيبويت لدى ٪76.5و صومالال لدى ٪26 بني احلصة هذه
  ).5أ امللحق اجلدول( بلدان أربعة لدى ٪50و

  
  *اإلنتـاج هيكـل :1 اجلدول

  
وضمنها   الصناعة  الزراعة  

  اخلدمات  الصناعات
    التحويلية      

ــوا   ــل من ــدان األق البل
  46.5  9.0  20.2  32.5  األعضـاء يف املنظمة

  42.0  11.0  25.0  33.0  افة البلدان األقل منواك
  45.4  15.7  37.9  16.6  جمموعة بلدان املنظمة

  51  23  36  13  البلدان النامية
  .5أ امللحق اجلدول :املصدر

  .98-1994 الفترة متوسط اإلمجايل، احمللي الناتج من كنسبة املضافة القيمة (*)
  

النشاط االقتصادي لدى البلـدان     ويف املقابل، متثل الصناعات التحويلية جماال حمدودا من جماالت          
 وهـي   ٪9األقل منوا األعضاء يف املنظمة إذ يبلغ متوسط إسهامها يف الناتج احمللي اإلمجايل نسبة               

 وشـديدة االخنفـاض     ٪11حصة متواضعة باملقارنة مبثيلتها لدى كافة البلدان األقل منوا البالغة           
ويشري ذلك  . دى جمموعة بلدان املنظمة    ل ٪15.7 لدى البلدان النامية ونسبة      ٪23مقارنة بنسبة   

. بوضوح إىل ضعف أداء هذا القطاع وضآلة حجمه لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمـة               
 يف بوركينـا    ٪18.2 يف جزر القمر إىل      ٪4.3وعلى املستوى القطري، تتراوح هذه احلصة من        

ويالحـظ وجـود نفـس     .  سوى لدى مخسة من هذه البلدان      ٪10فاسو، وال تزيد على نسبة      
  ). أعاله1انظر اجلدول (االجتاهات يف قطاع الصناعة ككل 
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 يف الناتج احمللي اإلمجايل ويفترض عموما أن متثل النشاط االقتـصادي            ٪33تسهم الزراعة بنسبة    
األول وأن تلعب دورا رئيسيا يف اقتصادات كافة البلدان األقل منوا مبا فيها تلـك األعـضاء يف                  

 تستخدم جزءا هاما من قوة العمل، وتوفر االحتياجات الغذائية األساسية للمواطنني، فهي. املنظمة
ويبلغ إسهام هذا القطاع يف الناتج احمللـي        . ومتثل املصدر الرئيسي للعوائد من العمالت األجنبية      

وعلى الرغم مـن    .  بلدا من البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة        16 لدى   ٪30اإلمجايل نسبة   
ه األمهية، إال أن اإلنتاج الزراعي يف الكثري هذه البلدان ال يزال متخلفا سواء من حيث تلبيـة                  هذ

  .احتياجات السوق احمللية أو من حيث التصدير
  
تراجإسهام الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة               متوسطُ ع 

 يف ٪32.5إىل نـسبة  ) 20ص : 1999مركز أنقرة،  (95-1991 للفترة ٪34.2من نسبة   
، وظل هذا املتوسط دون معدل النمو الـسكاين للفتـرة   ) أعاله1اجلدول  (98-1994الفترة  

فحسب إحصائيات األمـم    . كما ظلت مستويات نقص الغذاء مرتفعة يف هذه البلدان        . املذكورة
ان ذات الدخل املـنخفض والعجـز        بلدا من البلد   87، يوجد   1997املتحدة الصادرة يف مايو     

وباستثناء أوغندا، تندرج كافة البلدان العشرين األقل منوا األعضاء يف املنظمة           .  يف العامل  3الغذائي
  ).1997األمم املتحدة، (ضمن هذه القائمة 

  
 حيث من املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان القتصادات العام اهليكل حول السابق الشرح يعطي
 مـن  االقتصادات هذه هيكل عن أيضا واضحة فكـرةً )اإلمجايل احمللي الناتج( فيها اإلنتاج يبترك

 يسهمان اللذين األساسيني االقتصاديني النشاطني والزراعة اخلدمات ومتثل .التصديرية العوائد حيث
 صندوق أصدره تصنيف آخر وإىل االعتبارات، هذه إىل وبالنظر .البلدان هذه إنتاج يف حصة بأعلى
 هذه يف بلدا 14 يصنف التصديرية، للعوائد األساسي املصدر حبسب االقتصادات لكافة الدويل النقد

 جنوب إفريقيا يف البلدان هذه كافة وتقع .النفطية غري األولية للسلع املصدرة البلدان ضمن اموعة
 األكثر على سلع ثالث أو عتنيسل تصدير على التنموية أهدافها لتحقيق جهودها يف وتعتمد الصحراء

 املـصدرة  البلـدان  جمموعـة  ضمن بلدان مخسة وتصنف .زراعية معظمها النفطية، غري السلع من
 بلـد  يندرج بينما التصديرية للعوائد متنوعة مصادر متتلك اليت البلدان ضمن بلدان وثالثة للخدمات

  ).2أ امللحق اجلدول انظر( املصنعة للسلع املصدرة البلدان ضمن بنغالديش هو واحد
  

 الـسلع  الغالـب  يف( األولية السلع على تعتمد اقتصادات اموعة بلدان معظم لدى أن إذن يتضح
 لـدى  والتنمية النمو آفاق بلورة يف هاما دورا تلعب السلع هذه صادرات أن يف شك وال ).الزراعية

 اقتـصادات  جتعل والتصدير اإلنتاج يف لعالس هذه ا تسهم اليت الكبرية احلصة أن إال .البلدان هذه

                                                           
البلدان املستوردة الصافية للمـواد   " تعرف األمم املتحدة البلدان ذات الدخل املنخفض والعجز الغذائي على أا             3

 املستوى الذي حـدده البنـك       1995الغذائية األساسية اليت ال يتعدى لديها إمجايل الناتج القومي للفرد يف عام             
  ".ويل حىت تصبح مؤهلة لتلقِّي مساعدات القروض امليسرة من مجعية التنمية الدوليةالد
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 أو/و األوليـة  السلع أسعار يف العاملية التقلبات مثل اخلارجية الصدمات ملخاطر عرضة البلدان هذه
 أمرا األجل طويلة السياسات صنع من وجيعل االقتصادي النمو على يؤثر مما السلبية املومسية العوامل

 مـستويات  حتقيـق  أرادت إذا االقتصادي نشاطها تنوع نأ البلدان هذه على يتعني لذلك، .صعبا
  .اخلارجية بالصدمات اقتصاداا تأثر احتماالت وتقليص االقتصادي األداء من معقولة

  
  اإلنتـاج والنمــو. 4-3
  

 اموعـة  بلـدان  لدى امع اإلمجايل احمللي الناتج بلغ ،)99-1995( الدراسة قيد الفترة خالل
 املبلـغ  هذا ميثل وال .دوالر بليون 102.4 سجل حيث 1995 عام يف ذروته رينوالعش اإلحدى

 مـن  ٪37.5 ونسبة ككل املنظمة بلدان لدى اإلمجايل احمللي الناتج جمموع من ٪7.8 نسبة سوى
 العـام،  نفس وخالل ).أدناه 2 اجلدول( املذكورة للسنة منوا األقل البلدان كافة لدى اموع نفس
 املنظمة بلدان جمموعة سكان من ٪24.8 نسبة )نسمة مليون 288( البلدان هذه سكان جمموع مثَّلَ

 التالية، السنوات يف أما ).3أ امللحق اجلدول انظر( منوا األقل البلدان كافة سكان من ٪48.8 ونسبة
 عـام  يف نـسمة  مليون 324 إىل زاد اموعة بلدان لدى السكان عدد إمجايل أن من الرغم فعلى

 ،)منوا األقل البلدان كافة سكان من ٪49.8و املنظمة بلدان سكان من ٪25.9 نسبة أي( 1999
 .املذكور العام يف دوالر بليون 92.9 إىل ليصل باستمرار تناقص امع اإلمجايل احمللي الناتج أن إال
 ونسبة ككل املنظمة بلدان لدى اإلمجايل احمللي الناتج جمموع من ٪7 نسبة سوى املبلغ هذا ميثل وال

  .منوا األقل البلدان كافة لدى اموع نفس من 25.2٪
  

 املنظمة بلدان جمموعة لدى اإلنتاج إمجايل من املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان حصة أن يالحظُ
 احمللـي  النـاتج  أن بـل  .سكاا إمجايل إىل بالنسبة االخنفاض شديدة منوا األقل البلدان كافة ولدى

 مثـل  منفردة املنظمة يف األعضاء البلدان بعض لدى مثيله عن حىت يقل اموعة هذه لدى اإلمجايل
 احلال بطبيعة االخنفاض هذا وينعكس ).4أ امللحق اجلدول انظر( والسعودية وإيران وتركيا إندونيسيا

 األقل البلدان كافة لدى عليه هو مبا مقارنة البلدان هذه لدى للفرد اإلمجايل احمللي الناتج متوسط على
  ).أدناه 2 اجلدول( ككل املنظمة وبلدان منوا
  

 احمللـي  للناتج متوسط أعلى املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان سجلت الدراسة، قيد الفترة خالل
 436 النـاتج  هذا بلغ العام، نفس وخالل .1995 عام يف دوالرا 356 ومقداره للفرد اإلمجايل
 النـاتج  هذا أن إال .املنظمة بلدان جمموعة لدى دوالرا 1132و منوا األقل نالبلدا كافة لدى دوالرا
 ليسجل 1997 عام يف دوالرا 312 البالغة مستوياته أدىن إىل ليصل التالية السنوات خالل تراجع
 ارتفـاع  يف الناتج هذا متوسط كان املقابل، ويف .1999 عام يف دوالرا 318 إىل طفيفا ارتفاعا
 أي ،1999 عــام  يف دوالرا 623 بلغ إذ الفترة نفس خالل منوا األقل البلدان ةكاف لدى مستمر
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 لبلـدان  الفـردي  املـستوى  وعلى .املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان لدى مثيله ضعف حوايل
 سـجلت  بينمـا  1999 عـام  يف دوالرا 135 بلغ هلا مستوى أدىن سرياليون سجلت اموعة،
  .العام نفس خالل دوالرا 1530 لغب مستوى أعلى املالديف

  
  للفرد اإلمجايل احمللي والناتج اإلمجايل احمللي الناتج :2 اجلدول

  
  1995  1996  1997  1998  1999  

            )دوالر بليون( اإلمجايل احمللي الناتج
  92.9  88.6  84.8  100.6  102.4  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
            من كنسبة
  25.2  26.5  27.9  31.9  37.5  منوا األقل البلدان كافة
  7.0  6.7  5.8  7.0  7.8  املنظمة بلدان
            )دوالر( للفرد اإلمجايل احمللي الناتج

  318  319  312  341  356  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
  623  585  546  488  436  منوا األقل البلدان كافة
  1091  1113  1251  1228  1132  نظمةامل بلدان
  .7وأ 4أ امللحقان اجلدوالن :املصدر

  
 بتحقيق مطالبة جيعلها مما ٪3 املتوسط يف تبلغ مرتفعة سنوية بنسب اموعة بلدان سكان عدد يزداد
 وإللقـاء  .الفرد دخل مستويات نفس على لتحافظ األقل على املعدل ذلك بنفس سنوية منو نسب
 احلقيقـي  اإلمجايل احمللي الناتج منو معدالت حنلل راسة،الد قيد الفترة ضمن العالقة هذه على الضوء
 اجلدول يعرضها كما املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان لدى للفرد احلقيقي اإلمجايل احمللي والناتج

  .أدناه 3
  

 النـاتج  لنمـو  متوسط أعلى الدراسة قيد الفترة خالل املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان حققت
 حققتـها  اليت املعدالت من النسبة هذه وتقترب .1996 عام يف ٪5.3 بلغ احلقيقي اإلمجايل ياحملل

 .السنة تلك خالل النامية البلدان لدى املعدل دون ظلت وإن املنظمة وبلدان منوا األقل البلدان كافة
 إىل ليصل ليةالتا األعوام خالل مستمرة بصورة اموعة بلدان لدى النمو أداء تراجع فقد ذلك، ومع
 الناميـة  البلدان وحىت املنظمة وبلدان منوا األقل البلدان كافة سري ويالحظ .1999 عام يف 3.7٪
  .عموما النسق نفس على

  
 كان منوا األقل البلدان وكافة املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان جمموعيت أداء أن إىل األرقام وتشري
 فيـه  بلغت الذي العام وهو( 1998 عام يف النامية والبلدان نظمةامل بلدان جمموعيت أداء من أفضل
 لـدى  احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل متوسط تراجع فبينما ).ذروا اآلسيوية املالية األزمة
 فقـد  ،1998 عام يف ٪3.9 إىل 1997 عام يف ٪4.3 من املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
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 بلـدان  لدى 1998 عام يف ٪0.1– إىل 1997 عام يف ٪4.5 من شديدا وطاهب املعدل هذا شهد
 ٪3.2 إىل ٪5.8 مـن  املعـدل  هذا اـلديه اخنفض فقد النامية، للبلدان بالنسبة أما .ككل املنظمة
 تراجع استمر ،1999 عام يف بطيئا انتعاشا األخريتان اموعتان شهدت وبينما .الفترة نفس خالل
كافة البلدان األقل منـوا خالل العام      و املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان ىلد االقتصادي النمو

  .املذكور
  

  للفرد اإلمجايل احمللي والناتج اإلمجايل احمللي الناتج منو معدالت :3 اجلدول
  )متوسط نسبة التغريات السنوية(

  1995  1996  1997  1998  1999  
            احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج
  3.7  3.9  4.3  5.3  4.9  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان

  3.8  4.0  4.5  5.4  6.5  منوا األقل البلدان كافة
  1.3  0.1-  4.5  5.6  4.0  املنظمة بلدان

  3.8  3.2  5.8  6.5  6.1  النامية البلدان
             للفرد احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج
  0.8  1.6  2.0  2.1  1.4  املنظمة يف األعضاء وامن األقل البلدان

  1.1  1.4  1.5  3.0  3.2  منوا األقل البلدان كافة
  0.5  0.1-  1.9  4.7  1.5  املنظمة بلدان

  2.2  1.6  4.3  4.9  4.2  النامية البلدان
  .3وأ 6أ امللحقني اجلدولني من مستخرج :املصدر

  
ث عدد البلدان اليت    ولوحظ وجود نفس االجتاه لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة من حي            

فبعد أن اخنفض عدد هذه البلدان من أربعة بلدان         . سجلت معدالت منو سالبة خالل نفس الفترة      
، إال أنه ارتفـع     1997 مث إىل بلد واحد فقط يف عام         1996 إىل بلدين يف عام      1995يف عام   

وعلى ). 6اجلدول امللحق أ   (1999 وثالثة بلدان يف عام      1998مرة أخرى إىل بلدين يف عام       
املستوى الفردي، بينما حققت بلدان مثل موزمبيق واملالديف وأوغندا معدالت منو مرتفعة خالل             
الفترة قيد الدراسة وحىت خالل السنوات الثالث األخرية اليت تراجع فيها أداء اموعة، شهدت              

  .بلدان مثل سرياليون وجزر القمر وجيبويت ركودا أو حىت تدهورا يف بعض السنوات
  

 أعاله حول متوسط معدالت منو النـاتج احمللـي          3أخريا، توضح األرقام املعروضة يف اجلدول       
اإلمجالـي احلقيقي للفرد إىل درجة كبرية االجتاهات اليت سار عليها منو كل من النـاتج احمللـي            

 فبعد أن حققـت هـذه     . اإلمجايل احلقيقي والسكان لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة         
، عـاد   1996 يف عام    ٪2.1اموعة أعلى معدل لنمو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد بلغ           

. 1999 يف عـام     ٪0.8هذا املتوسط إىل اهلبوط باستمرار خالل السنوات التالية ليسجل نسبة           
 وبينما يزيد هذا املعدل بدرجة طفيفة على مثيله لدى جمموعة بلدان املنظمة ويقل بدرجة طفيفة              
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أيضا عـن مثيله لدى كافة البلدان األقل منوا، فهو يظل أقل بكثري من املتوسط لـدى البلـدان                  
  .النامية خالل نفس السنة

  
وميكـن أن   . 1998 و 1997وجممل القول، تعكس الصورةُ العامة الكساد الذي ساد عـامي           

ود كذلك، وخـصوصا    إال أنه يع  . يعزى ذلك جزئيا إىل تأثريات وعواقب األزمة املالية اآلسيوية        
بالنسبة للبلدان األقل منوا، إىل اخنفاض أسعار السلع األولية وتراجع تدفقات املعونـات اإلمنائيـة    

فعلى سبيل املثال، اخنفضت أسعار السلع غري النفطية بصورة منتظمة          . الرمسية خالل نفس الفترة   
صـندوق النقـد     (1998 يف عام    ٪14.7 مما أدى إىل هبوط بنسبة       1997خالل العام املايل    

كما شهدت تدفقات املعونات اإلمنائية الرمسية إىل البلدان األقـل          ). 231، ص   2000الدويل،  
واستمر هذا التراجع يف    .  بليون دوالر  2.4 مبا ال يقل عن      1996منوا اخنفاضـا شديدا يف عام      

 1997م   بليون دوالر يف عا    13.5 إىل   1995 بليون دوالر يف عام      16.6صايف املعونات من    
  ).22، ص 1999مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، (
  
  التضخـــم. 4-4
  

يعتبر استقرار األسعار واخنفاض معدالت التضخم عاملني أساسيني يف حتقيق استقرار االقتـصاد             
 مدى 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 قدينالع
 حتقيـق  عـن  اجلهود هذه أسفرت فقد وبالفعل، .اقتصاداا ضمن األسعار استقرار على للمحافظة

  .التسعينات من الثاين النصف خالل وخصوصا البلدان تلك يف التضخم معدالت يف كبري اخنفاض
  

 عام يف ٪22.9 من النامية البلدان يف التضخم معدالت متوسط اخنفض ،4 اجلدول من يتضح وكما
 النـسق  نفـس  على منوا األقل البلدان كافة سري ولوحظ .1999 عام يف فقط ٪6.5 إىل 1995

 التـضخم  مجـاح  كبح يف املذكورة الفترة خالل اموعة جنحت فقد .98-1995 الفترة خالل
 يف ٪18.4 إىل أخرى مرة لريتفع 1998 عام يف ٪13.2 إىل 1995 امع يف ٪50.5 من وخفضه

  .1999 عام
  

 كما املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان جمموعة لدى التضخم معدالت متوسط يف التمعن ولدى
 فيهـا  مبا اموعات باقي لدى مثيله من أفضل كان البلدان تلك أداء أن يتضح ،4 اجلدول يعرضها
 عامي يف ٪19.2 من معدالته وخفض التضخم مجاح كبح من متكنت فقد .النامية لدانالب جمموعة
 حققتها اليت املعدالت كانت ،1996 عام وباستثناء .1999 عام يف ٪5.2 إىل 1996و 1995

 الفردي املستوى وعلى .الدراسة قيد الفترة خالل اموعات باقي لدى مثيالا من أقل اموعة هذه
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 تـشاد  سجلت بينما 1999 عام يف ٪29.6 بلغ للتضخم معدل أعلى سرياليون لتسج للبلدان،
  .السنة نفس يف ٪8.4– بلغ معدل أدىن

  
  التضخم معدالت متوسط :4 اجلدول

  )٪متوسط نسبة التغريات السنوية بأسعار املستهلك، (
  1995  1996  1997  1998  1999  

  5.2  7.0  7.8  19.2  19.2  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
  18.4  13.2  20.1  51.0  50.5  منوا األقل البلدان كافة
  14.3  26.2  18.7  22.6  34.9  املنظمة بلدان

  6.5  10.1  9.5  15.1  22.9  النامية البلدان
  .8أ امللحق اجلدول :املصدر

  
  املدفوعات وموازين اخلارجية التجارة .4-5
  

 املـستوى  على املنظمة يف األعضاء منوا األقل بلدانال اقتصادات ألداء الرئيسية املؤشرات دراسة بعد
 اخلمـسة  األعـوام  خالل اخلارجي القطاع صعيد على التطورات الفرعي القسم هذا يتناول احمللي،
 صورة يعرض كما السلعية والواردات الصادرات اجتاهات يقَيم فهو .حوهلا بيانات تتوفر اليت األخرية

 هذه لدي العاملية العمالت من واالحتياطي اجلاري احلساب وميزان التجاري امليزان وضع عن عامة
  .البلدان

  
  الصادرات والواردات. 4-5-1
  

 منـوا  األقـل  البلدان جمموعة لدى السلعية الصادرات إمجايل بلغ ،1999-1995 الفترة خالل
 هذه أن ومع .دوالر بليون 11.8 قيمتها بلغت حيث 1999 عام يف ذروته املنظمة يف األعضـاء

 متثل ال أا إال منوا، األقل البلدان كافة لدى السلعية الصادرات إمجايل من ٪40 نسبة متثـل القيمة
 ويف ).أدناه 5 اجلدول( املذكور للعام املنظمة بلدان جمموعة لدى الصادرات هذه من ٪3 نسبة سوى

 هـاتني  لـدى  لـسلعية ا الصادرات من املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان حصة ظلت الواقع،
  .املذكورتني النسبتني من قريبة الفترة تلك خالل اموعتني

  
 أن يتـضح  ،5 اجلدول يف املعروضة السلعية الصادرات يف التغري معدالت متوسط يف التمعن وعند

 نسبة وهي  ٪28.9 بلغت نسبة أعلى 1995 عام يف حققت املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
 تراجـع  املتوسـط  هذا أن إال .السنة نفس خالل اموعات باقي لدى املسجلة ملعدالتا على تزيد

 عـام  يف ٪5.8- نـسبة  ليبلـغ  التراجع هذا حدة ازدادات مث ٪5.8 نسبة إىل التايل العام يف بشدة
  .٪14.4 نسبة ليسجل 1999 عام يف قوته استعاد الصادرات أداء أن إال .1998
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 االجتاهـات  نفس ظهور لوحظ فقد األخرى، اموعات مستوى ىعل الصادرات أداء حيث ومن

 البلدان أداء تفوق ،1996 عام باستثناء أنه إىل اإلشارة جتدر ذلك، ومع .الدراسة قيد الفترة خالل
 كـان  ولكنه املنظمة، بلدان وجمموعة منوا األقل البلدان كافة أداء على املنظمة يف األعضاء منوا األقل
 يف أمـا  .1998و 1997 عامي ساد الذي الكساد أثناء النامية البلدان أداء من ةطفيف بدرجة أقل
 معدالت املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان سجلت فقد ،1999 عام شهده الذي االنتعاش فترة
 ولكنـها  منوا األقل البلدان وكافة النامية البلدان لدى املتوسطات فاقت السلعية الصادرات يف تغري

  .املنظمة بلدان جمموعة لدى املتوسط من أقل كانت
  

 اليت املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان عدد حيث من مماثال منطا الدراسة قيد الفترة شهدت كما
 1995 عام يف بلدان مخسة من البلدان تلك عدد زاد فقد .الصادرات لنمو سالبة معدالت سجلت

 عام يف بلدان مثانية إىل ينخفض أن قبل 1998 عام يف انبلد وعشرة 1996 عام يف بلدان تسعة إىل
 األقـل  البلدان أداء حول األخرى املالحظة أما .1997 عام يف عليه كان الذي العدد أي ،1999

 سـبيل  فعلى .البلدان من حمدود عدد يف الصادرات هلذه الشديد التركز فهو املنظمة يف األعضاء منوا
 صـادرات  إمجـايل  من ٪64.5 بنسبة والسودان وغينيا واليمن بنغالديش من كل أسهمت املثال،

 صادرات من ٪51 بنسبة جمتمعتان واليمن بنغالديش صادرات وأسهمت .1999 عام يف اموعة
  ).9أ امللحق اجلدول من حساا مت( العام لنفس اموعة

  
  )دوالر بليون فوب،( السلعية الصادرات :5 اجلدول

  
  1995  1996  1997  1998  1999  

  11.8  10.3  11.0  10.3  9.7  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
            من كنسبة
  3.1  3.2  2.8  2.7  2.8  املنظمة بلدان
  40.0  38.4  38.3  37.6  39.8  منوا األقل البلدان كافة

            ٪ السنوي، التغري نسبة متوسط
  14.4  5.8-  6.7  5.8  28.9  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان

  10.1  6.6-  4.7  12.3  21.4  منوا األقل البلدان كافة
  19.8  18.4-  3.0  11.4  19.0  املنظمة بلدان

  4.8  5.1-  6.8  7.5  21.0  النامية البلدان
  .9أ امللحق اجلدول :املصدر

  
 بـاقي  ولـدى  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان لدى اإلنتاج منو ألداء بالنسبة احلال وه وكما

 وكما .الصادرات أداء على 1998و 1997 عامي ساد الذي الكساد تأثريات تنعكس اموعات،
 كـذلك،  يعزى ولكنه .اآلسيوية املالية األزمة وتداعيات تأثريات إىل ذلك يعزى أن ميكن أسلفنا،
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 املعونـات  تدفقات وتراجع األولية السلع أسعار هبوط إىل منوا، األقل البلدان لدى خاصة وبصورة
  .الفترة نفس خالل الرمسية اإلمنائية

  
 بلغت 1998 عام خالل السلعية الواردات من نسبة أعلى اموعة سجلت الواردات، صعيد وعلى
 الـسلعية  الواردات إمجايل من ٪5.6 سوى النسبة هذه متثل ال وبينما .دوالر بليون 22.2 قيمتها

 لدى الواردات هذه إمجايل من ٪57 حوايل متثل اأ إال املذكور، العام خالل املنظمة بلدان موعة
 نسبيت بني اموعة حصة تراوحت الفترة، نفس وخالل ).أدناه 6 اجلدول( منوا األقل البلدان كافة

 هـذه  إمجـايل  من ٪57و ٪53 ونسبيت املنظمة بلدان لدى السلعية الواردات إمجايل من ٪6و 5٪
  .منوا األقل البلدان كافة لدى الواردات

  
 أن يتضح أدناه، 6 اجلدول يف املعروضة السلعية الواردات يف التغري معدالت متوسط يف التمعن عندو

 يف املـذكورة  اموعـات  باقي كمثل ذلك يف مثلها املنظمة، يف األعضاء منوا األقل البلدان جمموعة
 مـن  كل لدى مثيله املعدل هذا ويفوق ).٪22 وهو( 1995 عام يف معدل أعلى حققت اجلدول،
 لـدى  املـسجل  املعدل من طفيفة بدرجة أقل ولكنه منوا األقل البلدان وكافة املنظمة بلدان جمموعة
 ٪7.8 إىل املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان لدى بشدة اخنفض املعدل هذا أن إال .النامية البلدان

 سالبا معدال موعةا سجلت عندما 1997 عام يف حادا كسادا األداء هذا وشهد .1996 عام يف
  .٪1.0 بلغ
  

  )دوالر بليون سيف،( السلعية الواردات :6 اجلدول
  

  1995  1996  1997  1998  1999  
  22.0  22.2  20.2  20.4  18.9  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان
            من كنسبة
  6.0  5.6  4.9  5.4  5.4  املنظمة بلدان
  53.7  56.9  53.4  55.9  56.9  منوا ألقلا البلدان كافة

            ٪ السنوي، التغري نسبة متوسط
  1.1-  10.0  1.0-  7.8  22.0  املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان

  4.8  3.4  3.6  9.9  18.1  منوا األقل البلدان كافة
  6.9-  3.5-  8.5  7.8  21.0  املنظمة بلدان

  4.6  9.6-  6.2  6.6  22.4  النامية البلدان
  .10أ امللحق اجلدول :املصدر

  
 سـجل  إذ قوته املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان لدى الواردات أداء استعاد ،1998 عام ويف

 املقابل، ويف .األداء هذا يف تراجعا اموعات باقي فيه شهدت الذي الوقت يف ٪10 بلغ منو معدل
 فقد ،1999 عام يف منوا األقل البلدان وكافة النامية البلدان لدى انتعاشا يشهد األداء هذا بدأ بينما
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 ٪6.9و املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان لدى ٪1.1 بلغت سالبة معدالت ليسجل حبدة اخنفض

  .املنظمة بلدان جمموعةلدى 
  

 عـدد  يف املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان واردات تتركز للصادرات، بالنسبة احلال وه وكما
 جمتمعة وموزمبيق والسودان واليمن بنغالديش من كل أسهمت ملثال،ا سبيل فعلى .البلدان من حمدود
  ).10أ امللحق دولـاجل من حساا مت( 1999 عام يف اموعة واردات إمجايل من ٪57 من بأكثر

  
  األجنبية العمالت من واالحتياطي اجلاري واحلساب التجاري امليزان وضع .4-5-2

  
ظيمنـوا  األقل البلدان وكافة املنظمة يف األعضاء منوا األقل دانالبل جمموعيت أن 7 اجلدول من الح 

 العجـز هذا حجم ويعكس .الدراسة قيد الفترة سنوات مدار على التجاري امليزان يف عجزا سجلتا
  .عام كل خالل اموعتني لدى والواردات الصادرات أداء احلال بطبيعة

  
 األقـل  البلدان كافة لدى مثيله املنظمة يف األعضاء امنو األقل البلدان لدى التجاري امليزان عجز فاق
 للـسنتني  بالنـسبة  صحيحا العكس كان وإن الدراسة، قيد الفترة من األوىل الثالث للسنوات منوا

 لدى دوالر بليون 11.9 بلغ حيث 1998 عام يف هلما عجز أعلى اموعتان وسجلت .األخريتني
 عـام  خـالل  اموعتني هاتني لدى العجز استمر وبينما .الثانية لدى دوالر بليون 12.2و األوىل

 إىل حتـول  حيث العام نفس خالل النامية والبلدان املنظمة بلدان جمموعيت أداء تعاىف فقد ،1999
  .الثانية لدى دوالر بليون 55.3و األوىل لدى دوالر بليون 13.4 قدره فائض

  
 من متكنت قد املنظمة يف األعضاء منوا األقل لدانالب جمموعة أن 7 اجلدول يف املعروضة األرقام وتبني
 1996 عـام  يف دوالر بليون 3.6 من لديها اجلاري احلساب ميزان عجز يف طفيف اخنفاض حتقيق

 من منوا األقل البلدان كافة لدى العجز هذا ارتفع املقابل، ويف .1998 عام يف دوالر بليون 3.2 إىل
 من األهم واألمر .1999و 1998 عامي يف دوالر ليونب 13 إىل 1995 عام يف دوالر بليون 9

 يف عجـزا  أو فائـضـا  سجلت اليت البلدان عدد حول 7 اجلدول يف املعروضة األرقام أن هو ذلك
 املنظمـة  يف األعـضـاء  منوا األقل البلدان من العظمى الغالبية أن إىل تشري اجلاري احلساب ميزان

  .98-1995 الفترة خالل امليزان هذا يف عجزا سجلت
  

 البلـدان  لدى الذهب باستثناء األجنبية العمالت من االحتياطي وضع دناهأ 7 اجلدول يلخص كما
 تدهورا شهدت اليت البلدان عدد حبسب األمريكي الدوالر أساس على املنظمة يف األعضاء منوا األقل

 مـن  االحتيـاطي  دنفا أو تناقص اجلدول يف "تدهور" كلمة وتعين .االحتياطيات هذه يف حتسنا أو
 لتمويـل  احلاالت بعض يف يستخدم االحتياطي هذا أن العلم مع الذهب، باستثناء األجنبية العمالت
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 وهو تراكمه، أو االحتياطي زيادة فتعين "حتسن" كلمة أما .اجلاري احلساب ميزان يف العجز من جزء
 مـن  املعين البلد يتمكن نأ بشرط اجلاري احلساب ميزان يف عجز هناك كان لو حىت حيدث قد أمر

 من أكرب قدر جذب أو )اخلارجي الدين( اخلارجية املصادر من االقتراض طريق عن العجز هذا متويل
  .الرمسية اإلمنائية املعونات مثل اخلارجية املساعدات من املزيد تلقِّي أو املباشر األجنيب االستثمار

  
  لدويل من العمالت األجنبيةوضع ميزان احلساب اجلاري واالحتياطي ا: 7اجلدول 

  )دوالر بليون(
  1995  1996  1997  1998  1999  

  امليـزان التجـاري
  10.2-  11.9-  9.3-  10.1-  9.2-  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة

-  9.1-  9.0-  8.8-  كافة البلدان األقل منوا
12.2  

-
11.5  

-  جمموعة بلدان املنظمة
10.9  

0.9  -
19.9  

-
77.6  

13.4  

-  البلدان النامية
24.3  

12.0  28.8  -3.7  55.3  

  ميزان احلساب اجلاري
    3.2-  3.0-  3.6-  3.0-  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة

-  9.8-  9.4-  9.0-  كافة البلدان األقل منوا
13.0  

-
13.0  

-  جمموعة بلدان املنظمة
34.9  

-9.1  -
11.9  

-
27.3  

  

.111  ن الناميةالبلدا
4  

-
74.2  

-
59.1  

-
89.9  

-
32.7  

            عدد البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة
    14  16  16  16  )-(اليت سجلت عجزا 
    1  2  2  3  (+)اليت سجلت فائضا 

  االحتياطي باستثناء الذهب
  4.9  6.2  6.0  5.8  5.5  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة

  12.5  11.7  11.4  11.0  10.7  كافة البلدان األقل منوا
.102  جمموعة بلدان املنظمة

5  
126.

9  
131.

9  
136.

4  
155.

6  
.429  البلدان النامية

0  
514.

7  
564.

7  
578.

6  
616.

0  
          عدد البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة اليت تشهد

  7  7  9  8  6  )-(تدهورا 
  8  10  9  11  13  (+)حتسنا 

  .12وأ 11أ امللحقان واجلدوالن أعاله 6و 5 اجلدوالن :املصدر
  

سجل االحتياطي من العمالت األجنبية باستثناء الذهب بالدوالر األمريكي زيادة طفيفة لـدى             
 بليـون دوالر يف عـام       5.5البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة اليت تتوفر بيانات حوهلا من            
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ن وخالل الفترة املذكورة، مثلت حصة هذه البلدا. 1998 بليون دوالر يف عام 6.2 إىل 1995
، اخنفـضت   1999إال أنه يف عام     .  من إمجايل احتياطيات كافة البلدان األقل منوا       ٪50حوايل  

 12.5 بليون دوالر بينما ارتفعت لدى اموعة الثانيـة إىل  4.9احتياطيات اموعة األوىل إىل  
  .بليون دوالر

  
 ميـزان  يف عجـزا  سجلت قد املنظمة يف األعضاء منوا األقل البلدان من العظمى الغالبية كانت لئن

 األجنبيـة،  العمالت من احتياطياا وضع يف تدهور حبصول عموما التوقع جييز مما اجلاري، احلساب
 ثلـث  سوى يشهد مل املتوفرة، البيانات فحسب .التوقع لذلك مطابقا يكن مل الفعلى الوضع أن إال

 قيـد  الفتـرة  خالل األجنبية التالعم من احتياطياته يف تدهورا األكثر على نصفها أو البلدان هذه
 هـذه  ثلـث  أن ذلك ويعين .االحتياطيات هذه وضع حتسني من البلدان بقية متكنت بينما الدراسة
 األخـرى  التمويليـة  القنوات خالل من اجلاري حسابه يف العجز متويل من متكَّن األقل على البلدان

  .تايلال الفرعي القسم يف حتليله حناول ما وهو أعاله، املذكورة
  

  األخرى املالية والتدفقات الرمسية اإلمنائية املعونات .4-6
  

 الثاين، نصفها يف وخصوصا التسعينات، بداية منذ منوا األقل البلدان إىل املالية التدفقات إمجايل تراجع
 بليون 15.1 إىل مث 1995 عام يف دوالر بليون 16.2 إىل 1990 عام يف دوالر بليون 16.9 من

 إمجـايل  مـن  ٪7.7 نسبة سوى التدفقات هذه متثل ومل ).أدناه 8 اجلدول( 1997 امع يف دوالر
 ٪10.2 ونسبة 1990 عام يف ٪21.1 بنسبة باملقارنة 1997 عام يف النامية البلدان إىل التدفقات

 منـوا،  األقل البلدان إىل املالية التدفقات إمجايل بني ومن ).8 اجلدول من حساا مت( 1995 عام يف
 1997 عام يف ٪90 نسبة رمسية، إمنائية معونات صورة يف الغالب يف وهي الرمسية، التدفقات مثلت

  .1996 عام يف ٪93.4 ونسبة 1990 عام يف ٪94.7 بنسبة باملقارنة
  

  الرمسية اإلمنائية واملعونات املالية التدفقات إمجايل :8 اجلدول
  )دوالر بالبليون املدفوعات صايف(

  
  ت اإلمنائية الرمسيةومن ضمنها املعونا  إمجايل التدفقات املالية  
  1990  1995  1996  1997  1990  1995  1996  1997  

.16  كافة البلدان األقل منوا
9  

16.
2  

15.
2  

15.
1  

16  16.
7  

14.
2  

13.
5  

البلدان األقل منوا 
  6.6  6.8  7.3  8.8  6.7  6.9  6.9  8.8  األعضاء يف املنظمة

نسبتها من كافة البلدان    
.52  األقل منوا

1  
42.

5  
45.

7  
44.

6  
55.

0  
43.

7  
47.

6  
48.

4  
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.56  197  192  159  80  البلدان النامية
5  

59.
5  

55.
8  

49.
6  

  .13أ امللحق اجلدول :املصدر
  
ظ ظهور نفس االجتاهات يف إمجايل التدفقات املالية إىل البلدان األقل منـوا األعـضاء يف                ويالح

 إىل 1990 بليون دوالر يف عام 8.8ات من فقد تراجعت هذه التدفق. املنظمة خالل نفس الفترة
وبينما . 1997 بليون دوالر يف عام      6.7 مث إىل    1996 و 1995 بليون دوالر يف عامي      6.9

كانت حصة البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة من إمجايل التدفقات إىل كافة البلدان األقـل                
ـ   ٪45.7حلـصة إىل    ، فقد تراجعت هذه ا    1990 يف عام    ٪52.1منـوا تبلغ نسبة     ام ـ يف ع

وكما هو واضح، متثل املعونات اإلمنائية الرمسيـة معظـم          . 1997 يف عام    ٪44.6 و 1996
  .التدفقات املالية الرمسية الواردة إىل البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة

  
 تشكل املورد   من الواضح أن املعونات اإلمنائية الرمسية، اليت تراجع حجمها منذ بداية التسعينات،           

األساسي للتدفقات املالية الرمسية إىل كافة البلدان األقل منوا ومن ضمنها البلـدان األقـل منـوا                 
ويف الوقت الذي ظلت فيه تدفقات باقي أشكال التمويل إىل البلدان األقـل             . األعضاء يف املنظمة  

منائي الرمسي من خالل    منوا حمدودة، مل تتمكن هذه البلدان من تعويض هذا النقص يف التمويل اإل            
فعلى سبيل املثال، ظلت تدفقات التمويل اخلاص إىل تلك البلدان متواضعة . قنوات التمويل اخلاص

 بينما حتولت تـدفقات اسـتثمارات       1997 بليون دوالر يف عام      1.1إذ بلغت قيمتها الصافية     
ر األمم املتحدة للتجـارة     مؤمت(احلافظة واملشاركة يف رأس املال إىل قيمة سالبة خالل نفس السنة            

  ).22، ص 1999والتنمية، 
  

  )بليون دوالر(تدفقات االستثمار األجنيب املباشر : 9اجلدول 
  

  1994  1995  1996  1997  1998  
  1.1  0.5  0.4  0.1  0.2  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة

  2.9  2.5  1.8  1.4  0.8  كافة البلدان األقل منوا
  16.4  23.5  19.0  11.9  13.8  جمموعة بلدان املنظمة

.101  البلدان النامية
2  

106.
2  

135.
3  

172.
5  

165.
9  

البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة 
  كنسبة من

          

  35.5  21.5  23.3  7.9  24.4  كافة البلدان األقل منوا
  6.5  2.3  2.2  0.9  1.4  جمموعة بلدان املنظمة

  .14اجلدول امللحق أ: املصدر
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أخرى، شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان األقل منوا زيادة طفيفـة             من ناحية   
 بليون دوالر   2.9 إىل   1994 بليون دوالر يف عام      0.8خالل النصف الثاين من التسعينات من       

 من إمجايل هذه التدفقات إىل البلدان النامية ٪1.7وال ميثل هذا املبلغ سوى نسبة . 1998يف عام 
ويالحظ وجود  ).  أعاله 9مت حساا من اجلدول      (1994 يف عام    ٪0.8 ونسبة   1998م  يف عا 

فقد زادت التدفقات املذكورة . نفس االجتاهات عموما لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة       
 من التدفقات إىل كافة   ٪24.4أي نسبة    (1994 بليون دوالر يف عام      0.2إىل هذه البلدان من     

وعلى الرغم مـن ). ٪35.5أي نسبة  (1998 بليون دوالر يف عام 1.1إىل ) ألقل منواالبلدان ا
أن اجلزء األكرب من هذه التدفقات كان موجها حنو عدد حمدود من البلدان، فقد حدث اخنفاض                
كبري يف حجم هذه التدفقات إىل جمموعة بلدان املنظمة وجمموعة البلدان األقل منوا األعـضاء يف                

  .1995 عام املنظمة يف
  

وقد اضطر هذا الوضع البلدانَ األقل منوا، ومن ضمنها البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة، إىل                
االستمرار يف االعتماد بصورة مكثفة على االقتراض اخلارجي لتمويل العجز يف موازين احلساب             

  .اجلاري ولتمويل مشاريعها التنموية
  

  )بليون دوالر (يإمجايل الدين اخلارج: 10اجلدول 
  

  1994  1995  1996  1997  1998  
.142  كافة البلدان األقل منوا

7  
146.

6  
144.

9  
140.

8  
148.

3  
  72.1  68.5  72.0  72.4  70.5  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة

            كنسبة من
  48.6  48.6  49.7  49.4  49.4  كافة البلدان األقل منوا

  11.7  11.9  12.8  13.1  13.8  وعة بلدان املنظمةجمم
            )٪(نسبة الدين إىل إمجايل الناتج القومي 

  81.6  78.2  93.9  102.9  115.8  البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة
  79.7  53.4  53.8  59.8  71.7  جمموعة بلدان املنظمة

  42.1  36.0  35.7  37.6  39.4  البلدان النامية
  39.3  36.0  37.6  42.1  47.1  فضة الدخلالبلدان منخ

  .15اجلدول امللحق أ: املصدر
  

 إىل أن إمجايل الديون اخلارجية القائمة على البلدان األقل 10تشري األرقام املعروضة يف اجلدول 
 1997 بليون دوالر يف عام 140.8 إىل 1995 بليون دوالر يف عام 146.6منوا اخنفض من 

. 1998 بليون دوالر يف عام 148.3 بليون دوالر مسجال 7.5ليزيد مرة أخرى بواقع 
ويالحظُ ظهور نفس االجتاهات لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة حيث اخنفض حجم 
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 1997 يف عام 68.5 إىل 1994 بليون دوالر يف عام 70.5الدين اخلارجي القائم عليها من 
أن الزيادة يف حجم كما يالحظ . 1998 بليون دوالر يف عام 72.1ليعود إىل الزيادة مسجال 

 تتماشى مع التراجع 1995الدين اخلارجي لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة خالل عام 
وقد اخنفضت . الشديد يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل هذه البلدان خالل نفس العام

يل الدين اخلارجي لدى كافة نسبة الدين اخلارجي للبلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة من إمجا
وعلى . 1998 و1997 يف عامي ٪48.6 إىل 1996 يف عام ٪49.7البلدان األقل منوا من 

الرغم من اخنفاض نسب الدين إىل إمجايل الناتج القومي لدى البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة 
ملقارنة مبثيالا لدى خالل النصف الثاين من التسعينات، إال أن هذه النسب ظلت مرتفعة با

  ). أعاله10اجلدول (جمموعة البلدان منخفضة الدخل 
  

وعلى العموم، تظل قضية الدين اخلارجي واحدة من أعقد املشاكل اليت تواجه البلدان األقل منوا، 
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنه . مبا فيها تلك األعضاء يف املنظمة، وتعوق جهودها التنموية

 بتناول قضية الديون 1996 يعد انطالق مبادرة البلدان الفقرية شديدة املديونية يف عام بينما
القائمة على البلدان األقل منوا وإجياد حل هلا يف اية املطاف، إال أن ما مت تنفيذه إىل اآلن يف هذا 

ا من مأزق عملية إعادة فمعظم البلدان األقل منوا املدينة مل جيد بعد خمرج. اإلطار يظل خميبا لآلمال
وبالنظر إىل التأثريات السلبية لألزمة املالية اآلسيوية على أسعار السلع األولية اليت . هيكلة الديون

ينتظَر أن تظل منخفضة خالل األعوام القليلة القادمة، فإن هذا اهلدف سيصبح بعيد املنال طاملا مل 
  .سخاء ضمن مبادرة البلدان الفقرية شديدة املديونيةتبد البلدان املاحنة املزيد من املرونة وال

  
  مؤمتر األمم املتحدة الثالث حول البلدان األقل منوا. 5

  
، قرارا حـول  1978تبنى مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، يف دور انعقاده اخلامس يف عام             

األوىل برنـامج العمـل     : تنيبرنامج عمل شامل وموسع للبلدان األقل منوا يتم تنفيذه على مرحل          
وأكد القرار . والثانية برنامج العمل اجلديد األساسي لفترة الثمانينات) 1981-1979(الفوري 

على احلاجة امللحة لتحسني األداء الضعيف للبلدان األقل منوا من خالل زيادة التـدفقات مـن                
وبالنظر إىل  . رع وقت ممكن  املساعدات اخلارجية ومضاعفة حجم املعونات إىل هذه البلدان يف أس         

األمهية اخلاصة هلذا القرار وللتوصيات حول برنامج العمل اجلديد األساسي، فقد قررت اجلمعية             
 عقد مؤمتر األمم املتحدة حول البلدان األقل منوا من أجـل            1979العامة لألمم املتحدة يف عام      

        يه واختاذ اخلطـوات الكفيلـة      وضع اللمسات األخرية على برنامج العمل اجلديد األساسي وتبن
  .بدعمه
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  دقسـبتمرب   14 إىل   1 يف باريس مـن      مؤمتر األمم املتحدة األول حول البلدان األقل منوا       ع 
 حيث تبىن اتمع الدويل برنامج العمل اجلديد األساسي لفترة الثمانينات وهـو يـضم               1981

تم استكماهلا من خالل إجراءات دعم خطوطا إرشادية للعمل الداخلي من قبل البلدان األقل منوا ي 
إال أنه على الرغم من السياسات اإلصالحية اليت تبناها العديد من البلدان األقل منوا لتحقيق . دولية

حتوالت هيكلية يف اقتصاداا، وعلى الرغم من الدعم الذي أبداه عدد من البلـدان املاحنـة يف                 
د الوضع االقتصادي لتلك البلدان سـوءا خـالل         جماالت املعونات والديون والتجارة، فقد ازدا     

الثمانينات مما دعا اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بناء على توصية من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة               
  . إىل عقد مؤمتر األمم املتحدة الثاين حول البلدان األقل منوا1987والتنمية، إىل الدعوة يف عام 

  
  دقسـبتمرب  14 إىل   3 يف بـاريس مـن       الثاين حول البلدان األقل منوا    مؤمتر األمم املتحدة    ع 

واستعرض املؤمتر التقدم الذي أحرزته البلدان األقل       .  حكومة 150 وحضره ممثلون عن     1990
منوا على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي خالل عقد الثمانينات باإلضافة إىل التقدم على صعيد   

كما وضع املؤمتر سياسـات وإجـراءات علـى    . فترة املذكورة إجراءات الدعم الدولية خالل ال    
. املستويني القطري والدويل دف اإلسراع بعملية التنمية يف هذه البلدان خالل فترة التـسعينات        

وتأسيسا على اخلربات املكتسبة والعرب املستقاة من فترة الثمانينات، متكن املؤمتر من التوصـل إىل               
وجتلَّت نتائج املؤمتر يف إعالن باريس . ولويات التنمية لعقد التسعيناتاتفاق حول استراتيجيات وأ 

  .وبرنامج العمل للبلدان األقل منوا لفترة التسعينات
  

، خلُص استعراض عاملي ملنتصف الفترة حول التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج             1995يف سبتمرب   
وتبىن االجتمـاع   . البلدان ال تزال مهمشة   العمل للبلدان األقل منوا لفترة التسعينات إىل أن هذه          

الدويل احلكومي رفيع املستوى الذي أعد دراسة منتصف الفترة جمموعة من التوصيات للتعجيـل           
ويف حماولة لوقف ميش البلدان     . بعملية تنفيذ برنامج العمل خالل النصف الثاين من التسعينات        

، عقد مؤمتر األمم    52/187، مبوجب القرار رقم     األقل منوا، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة      
  : تكون مهامه كالتايل2001املتحدة الثالث حول البلدان األقل منوا يف عام 

  
  تقييم نتائج برنامج العمل لفترة التسعينات على املستوى القطري،  .أ

مسيـة  استعراض تنفيذ إجراءات الدعم الدولية وخصوصا يف جماالت املعونات اإلمنائيـة الر             .ب
  والديون واالستثمار والتجارة،

النظر يف صياغة واعتماد السياسات واإلجراءات الوطنية والدولية املالئمة من أجل حتقيق   .ج
  .التنمية املستدمية للبلدان األقل منوا وضمان تكاملها التدرجيي مع االقتصاد العاملي
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أمينا عاما  (نمية نقطةَ اتصال لتنظيم املؤمتر      وعينت اجلمعيةُ العامة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والت       
 يف مقر الربملان    2001 مايو   20 إىل   14وقبلت عرض االحتاد األورويب الستضافته من       ) للمؤمتر

كما قررت عقد اجتماع على مرحلتني للجنة التحضريية الدولية احلكومية    . األورويب يف بروكسل  
 وتتوىل اللجنة التحضريية الدولية احلكومية اختاذ       .وثالثة اجتماعات حتضريية على مستوى اخلرباء     

الترتيبات الالزمة للمؤمتر مبا فيها استعراض املراحل اليت بلغتها العملية التحضريية وتقييم التقـدم              
وعقـدت اجللـسة األوىل     . احملرز يف تنفيذ برنامج العمل لفترة التسعينات على املستوى القطري         

 بينما تعقد اجللسة الثانية خالل الربـع األول مـن عـام             2000 يوليو   28 إىل   24للجنة من   
2001.  

وأكدت اجلمعية العامة على أمهية مشولية التحضريات للمؤمتر وارتكازها على أساس قطري حبيث             
كما أكدت على ضرورة اشتراك     . تضطلع البلدان األقل منوا نفسها بدور مركزي يف هذه العملية         

نظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص على املستويني القطري والدويل يف          اتمع املدين، مبا فيه امل    
ومن بني مقررات اجلمعية العامة دعوة أمني عام املؤمتر إىل أن ينظم وأن يساعد يف               . التحضريات

. تنظيم اجتماعات مائدة مستديرة حول مواضيع حمددة وقطاعية على مستوى البلدان أثناء املؤمتر            
دت اجلمعية العامة على ضرورة أن خيرج املؤمتر بنتـائج جمديـة وملموسـة              وبصورة عامة، أك  
  .وحمسوبـة وعملية

  
وسيشكل املؤمتر منتدى إللقاء الضوء على املشاكل اخلاصة بالبلدان األقل منوا على أمل أن يسفر               

ا كما أنه سيمثل فرصة كربى كي تضع البلدان األقـل منـو         . التعاون الدويل عن تلبية احتياجاا    
ويتحتم على املؤمتر أن    . وشركاؤها يف التنمية آليات عملية للشراكة وتنسيق السياسات فيما بينها         

خيرج مبقترحات والتزامات ترتكز على التشخيص الصحيح لنقاط الضعف يف السياسات الداخلية            
  .والدولية السابقة

  
  املالحظـات اخلتاميـة. 6

  
ن البلدان األقل منوا خالل التسعينات، إال أن هـذا          على الرغم من إحراز بعض التقدم يف عدد م        

التقدم مل يكن بالدرجة املطلوبة يف معظم هذه البلدان حبيث تتحقق معه األهداف الشاملة الـيت                
وينطبق الوضع نفسه على البلدان األقل منوا األعضاء يف         . ارتآها برنامـج العمل لفترة التسعينات    

ها جزءا هاما من جمموعة البلدان األقل منوا، إذ أن النمو لدى هذه منظمة املؤمتر اإلسالمي، باعتبار
وعليه فإن هذه املالحظات اخلتامية     . البلدان سار عموما على نفس النمط خالل الفترة املذكورة        

  .حول البلدان األقل منوا تنطبق كذلك على البلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة
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 تقدما حمدودا على صعيد إزالة القيود اهليكلية، وتعزيز القـدرات           لقد أحرزت البلدان األقل منوا    
اإلنتاجية، وحسن استخدام املوارد احمللية، وتسوية الديون القائمة، وزيادة وتنويـع الـصادرات،     

ولذلك، بينما شهد اإلنتاج والتجارة العامليني زيادة . واستقطاب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر
، تراجع معدل النمو لدى البلدان األقل منوا بصورة مستمرة وخصوصا خـالل             خالل التسعينات 

 بالنـسبة   ٪0.5كما بقيت حصتها من التجارة العاملية ثابتة عند نسبة          . النصف الثاين من العقد   
  . بالنسبة للواردات مما يعكس ضآلة حصة هذه البلدان من اإلنتاج العاملي٪0.6للصادرات و

  
فشل اهليكل االقتصادي احلايل للبلدان األقل منوا يف رفع مستوى النشاط           ومن منظور شامل، فقد     

االقتصادي وزيادة العوائد التصديرية الالزمة إلدامة االستثمار وتوسيع نطاقه مما أعـاق تنفيـذ              
وبسبب ما تشهده معظم هذه البلـدان مـن         . التعديالت اهليكلية وحتقيق النمو يف هذه البلدان      

 الفرد وضعف، بل وانكماش، مستويات النمو للفرد، فإن ما يتم حشده            اخنفاض شديد يف دخل   
. يظل دون اإلمكانيات احلقيقة املتـوفرة لـديها       ) أي املدخرات واالستثمارات  (من موارد حملية    

فمن جهة حيد اخنفاض الدخل وضـعف       . ولذلك فإن البلدان األقل منوا يف موقف ال حتسد عليه         
لية، ومن جهة أخرى حيد اخنفاض االستثمار وسـوء اسـتخدام      النمو من نطاق حشد املوارد احمل     

أما السبيل الوحيد للخالص فهو اللجوء إىل قنوات التمويـل          . املوارد من ارتفاع معدالت النمو    
  .اخلارجي

  
وبينما تظل فرص استفادة هذه البلدان من قنوات التمويل اخلاص لألغراض االستثمارية حمدودة،             

الواردة إليها من املعونات اإلمنائية الرمسية وسائر أشكال التمويل اإلمنائي          فقد تراجعت التدفقات    
ومنذ ذلك احلني، جتد البلدان األقل منوا، الـيت         . من البلدان املاحنة الرئيسية منذ بداية التسعينات      

تعتمد إىل درجة كبرية على املعونات اإلمنائية الرمسية، نفسها مضطرة إىل مواجهـة الـنقص يف                
ويف حالـة اسـتمرار     . ات تلك املعونات والتذبذب والتراجع العام يف أسعار السلع األولية         تدفق

الوضع كما هو عليه، فإن األهداف اليت تسعى تلك البلدان إىل بلوغهـا واملتمثلـة يف التنميـة                  
  .املستدمية وخفض معدالت الفقر وحتقيق التنمية البشرية ستصبح صعبة املنال

  
بلدان األقل منوا، وضمنها تلك األعضاء يف املنظمة، مضطرة إىل مواجهة العوملة واحلالة تلك، فإن ال

وبينما تظل العوملة قوة دافعة للنمو والتنمية، فهي دد البلدان          . وحترير التجارة من موقف ضعف    
األقل منوا بالتهميش نظرا الفتقار تلك البلدان إىل الوسائل اليت متكنها من االستفادة مـن هـذه                 

وبالنظر إىل العوامل السلبية اليت حتيط بتلك البلدان مـن مـشاكل            . اهرة واحلد من خماطرها   الظ
هيكلية معقدة، وقدرات عرض حمدودة، وبىن أساسية متخلفة، ومؤسسات ضعيفة، ومـستويات            

فالقدرات . استثمارية منخفضة، فإنه من الصعب عليها التصدي لتحديات العوملة وحترير التجارة          
تلك البلدان حتول دون استفادا من املزايا اليت تدرها هاتان الظاهرتان مثل الدخول إىل              احملدودة ل 
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األسواق اجلديدة، واكتساب املعلومات واملهارات، ونقـل التكنولوجيـا، واسـتقطاب رؤوس            
  .األموال

  
 ويف ضوء جتارب البلدان األقل منوا على صعيد التعديل اهليكلي وسائر اإلصالحات خالل العقـد   

الفائت على األقل، تزداد القناعة يوما بعد يوم بأن حتقيق النجاح يتطلب أن تركـز الـسياسات      
كما جيب  . االقتصادية الكلية والقطاعية على التعامل مع القيود اهليكلية وحتقيق تراكم رأس املال           

إال أن  . يةربط هذه العملية بالتجارة من أجل زيادة القدرة اإلنتاجية والكفاءة والقدرة التنافـس            
وضع هذه السياسات جيب أن يأخذ يف االعتبار احلقائق االقتصادية واالجتماعية واملؤسسية لكل             

كما جتدر اإلشارة إىل أن وجود البيئة اخلارجية املساعدة، وخصوصا الدعم املقـدم مـن               . بلد
لبلدان األقل منوا   الشركاء يف التنمية، يظل عامال هاما يف جناح السياسات والتدابري اليت ستتخذها ا            

  .لتحسني أدائها الشامل
  

وبينما تستعد البلدان األقل منوا وشركاؤها يف التنمية من أجل مؤمتر األمم املتحدة الثالث حـول                
البلدان األقل منوا، فإن عليها أن تأخذ يف احلسبان احلاجة إىل تبني توجه جديـد يمكِّنهـا مـن        

. ل أمامها، ويساعدها على التكامل مع االقتـصاد العـاملي     التصدي للتحدي متعدد اجلوانب املاث    
ومـن املهم أن تتمتع أي خطة عمل مستقبلية باملرونة الكافية وأن ترتكز على بدائل خمتلفة تتيح                

وأخريا، يقع  . هلذه البلدان التكيف السلس مع األوضاع اجلديدة بعد أن خترج من تصنيفها احلايل            
ن ضمنه البلدان األقل منوا نفسها، أن تقرر خالل هذا املؤمتر أفضل            على عاتق اتمع الدويل، وم    

التدابري القطرية والدولية اليت يتعني اختاذها والعناصر اليت ستشتمل عليها أي خطة عمل للعقـد               
أما األمر األهم فهو ضـرورة أن تبنى هذه القرارات على تشخيص واقعي ملا جـرى يف                . القادم

  .يتيح اخلروج بنتائج أفضل هذه املرةاملاضي القريب مبا 
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  التوزيع اإلقليمي لكافة البلدان األقل منوا: 1اجلدول امللحق أ
  

 إفريقيـــــــــا
 أنغوال بنني سرياليون **ساو توميه وبرنسيبيه

 *بوروندي *بوركينا فاسو تنـزانيا *أوغندا
 )1**(الرأس األخضر *جنوب إفريقيا توغو 
 **جزر القمر *تشاد *زامبيا 

 )1 (جيبويت الكونغو آسيـــــــا
 إريتريا )1(غينيا االستوائية  كمبوديا *أفغانستان
 *إثيوبيا غامبيا )1** (كرييبايت بنغالديش

 *ليسوتو غينيا الووس *بوتان
 **مدغشقر غينيا بيساو **جزر سلمن )1** (املالديف

 موزمبيق ليبرييا )1** (ساموا ميامنار
 *النيجر *مايل **توفالو *النيبال
 *رواندا *مالوي )1** (فانواتو اليمن

 الصومال موريتانيا الكاريبــــــي
 السودان  **هايييت

  .، امللخص اإلحصائي للبلدان األقل منواwww.unctad.comمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، : املصدر
  .بلد ذو دخل متوسط منخفض) 1. (جزيرة. (**) بلد غري ساحلي: (*) مالحظات

  .بة بالبنط العريض هي بلدان أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالميالبلدان املكتو
 

  نظرة عامة: البلدان األقل منوا األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي: 2جلدول امللحق أا
  

  ــــــراءحفريقيـــا جنـــوب الصإ  نـــوب آسيـــاج
  )2) (3(نني ب  )1) (7) (3(وركينا فاسو ب  )1) (4(فغانستان أ
  )2) (7) (3(شاد ت  )1) (3(ينيا بيساو غ  )2) (6(يش نغالدب
  )5) (1) (8(زر القمر ج  )1) (3(وريتانيا م  )9) (5) (8(ملالديف ا

  )10) (9) (5(يبويت ج  )5) (1(وزمبيق م  ـــرب آسيــــاغ
  )2) (3(امبيا غ  )1) (7) (3(لنيجر ا  )2) (4(ليمن ا

  )1) (3(ينيا غ  )4) (1(رياليون س  
  )1) (7) (3(ايل م  )1) (3(لصومال ا  
  )1) (3(لسودان ا  )2) (3(وغو ت  
  )5) (1) (7(وغندا أ    

  .53-150، ص 1، الد 2000البنك الدويل، التمويل اإلمنائي العاملي،   :ملصادرا
  .194، ص 2000الدويل، وضع االقتصاد العاملي، مايو  ندوق النقدص

) 4. (بلد مصدر للسلع األولية غري النفطية) 3. (تدل املديونيةبلد مع) 2. (بلد شديد املديونية) 1(  :الحظاتم
بلد مصدر للسلع ) 6. (بلد مصدِّر للخدمات) 5. (بلد ذو مصادر متنوعة للعوائد التصديرية

بلد واقع ) 10. (بلد ذو دخل متوسط منخفض) 9. (جزيرة) 8. (يبلد غري ساحل) 7. (املصنعة
  .يف إقليم مشال إفريقيا
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  )باملليون(إمجايل السكان : 3مللحق أجلدول اا
  

1999  1998  1997  1996  1995    
  (*)فغانستان أ  19.66  20.88  20.89  21.6  21.87
134.4

9  
124.4

5  
122.2

4  
120.4  118.5

1  
  نغالديشب

  ننيب  5.47  5.63  5.79  5.96  6.12
  وركينا فاسوب  10.75  11.03  11.31  11.6  11.97
  شادت  6.35  6.52  6.68  6.83  6.98
  زر القمرج  0.5  0.51  0.53  0.54  0.55
  يبويتج  0.63  0.65  0.66  0.67  0.67
  امبياغ  1.11  1.15  1.18  1.23  1.27
  ينياغ  6.55  6.74  6.94  7.15  7.34
  ينيا بيساوغ  1.09  1.11  1.13  1.16  1.17
  ملالديفا  0.25  0.26  0.27  0.28  0.28
  ايلم  9.79  10.11  10.4  10.66  10.88
  وريتانيام  2.57  2.65  2.7  2.77  2.85
  وزمبيقم  15.84  16.19  16.53  16.93  17.28
  لنيجرا  9.22  9.51  9.84  10.14  10.51
  رياليونس  4.51  4.64  4.75  4.87  4.97
  (*)لصومال ا  8.2  8.47  8.82  9.24  9.82
  لسودان ا  25.17  25.69  26.29  26.84  27.35
  وغو ت  4.12  4.24  4.38  4.52  4.66
  وغندا أ  19.77  20.43  21  21.61  22.19
  ليمن ا  17.77  18.39  19.03  19.75  20.45
وا البلدان األقل من  287.83  295.2  301.36  308.8  323.67

  األعضاء يف املنظمة

كنسبة من كافة   48.8  49.5  49.4  49.6  49.8
  البلدان األقل منوا

كنسبة من إمجايل   24.8  25.1  25.1  25.3  25.9
  بلدان املنظمة

 قاعدة بيانات وضع  ،www.imf.orgندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت،       موقع ص : ملصدرا
  .االقتصاد العاملي

  .2000 فرباير ،لنشرة اإلحصائية الشهريةااألمم املتحدة، (*) 
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  )مليون دوالر(الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية : 4جلدول امللحق أا
  

1999  1998  1997  1996  1995    
      1504

1  
1419

0  
  (*)فغانستانأ

4720

6  
4281

0  
4168

5  
4069

4  
3898

9  
  نغالديشب

  ننيب  2009  2208  2141  2306  2381
  وركينا فاسوب  2355  2536  2387  2599  2586
  شادت  1435  1623  1522  1694  1514
  زر القمرج  215  213  194  193  193
  يبويتج  491  485  500  513  531
  امبياغ  368  393  403  416  419
  ينياغ  3729  3959  3895  3795  3753
  ينيا بيساوغ  254  270  269  206  223
  ملالديفا  266  299  360  400  434
  ايلم  2466  2619  2475  2632  2731
  وريتانيام  1011  1054  990  915  939
  وزمبيقم  2392  2881  3438  3893  4147
  لنيجرا  1881  1988  1859  2048  2080
  رياليونس  866  942  850  672  671
  (*)لصومال ا  1563  1647      

9436  9715  8913  9017  1029

3  
  لسودان ا

  وغو ت  1310  1473  1501  1414  1407
  وغندا أ  5279  5495  5692  6180  5791
6421  6181  5728  5739  1105

6  
  ليمن ا

البلدان األقل منوا   102418  100576  84802  88582  92863
  األعضاء يف املنظمة

كافة كنسبة من   37.5  31.9  27.9  26.5  25.2
  البلدان األقل منوا

كنسبة من إمجايل   7.8  7.0  5.8  6.7  7.0
  بلدان املنظمة

 قاعدة بيانات وضع  ،www.imf.orgموقع صندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت،        : ملصدرا
  .امليعاالقتصاد ال

  .قاعدة بيانات مركز أنقرة(*) 
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  هيكــل اإلنتــاج: 5اجلدول امللحق أ

  )98-1994كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، متوسط الفترة القيمة املضافة (

الصناعات   اخلدمات
  التحويلية

    الزراعة  الصناعة

  بنغالديش  28.8  17.8  9.8  51.6
  بنني  36.6  13.2  8.8  50.5
  بوركينا فاسو  34.0  26.4  18.3  39.8
  تشاد  42.4  18.0  13.5  40.0
  )1( جزر القمر  38.6  12.8  4.3  48.5
  )1( جيبويت  2.9  20.6  4.5  76.5
  غامبيا  27.7  14.8  7.0  58.8
  غينيا  24.4  33.8  5.5  41.8
  غينيا بيساو  52.5  15.4  6.3  32.4
  املالديف  22.0  16.0  6.0  61.6
  مايل  46.0  17.4  7.0  36.4
  موريتانيا  25.6  30.2  11.0  44.2
  موزمبيق  35.4  17.8    46.8
  النيجر  39.2  17.8  6.5  43.5
  سرياليون  44.8  23.4  6.1  32.4
  )1(الصومال   65.0  8.5  5.0  26.0
  )1(السودان   37.0  16.2  9.2  46.2
  توغو   38.5  21.4  9.8  39.8
  أوغندا   46.4  15.8  6.0  37.6
  اليمن   19.0  43.5  11.0  38.3
 البلدان األقل منـوا     32.5  20.2  9.0  46.5

  األعضاء يف املنظمة

كافة البلدان األقل   33  25  11  42
  )2(منوا 

  جمموعة بلدان املنظمة  16.6  37.9  15.7  45.4
  )2(البلدان النامية   13  36  23  51

  .1999/2000 إىل 1995البنك الدويل، تقرير التنمية العاملية للسنوات من : املصدر
)1 (1991-95.) 2 (1998.  



 67 املشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء

  )٪(معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي : 6اجلدول امللحق أ
  

1999  1998  1997  1996  1995    
  (*)أفغانستان  -  6.0  -  -  -

  بنغالديش  5.3  5.1  5.3  4.7  4.3
  بنني  4.6  5.5  5.7  4.5  5.0
  بوركينا فاسو  4.0  6.0  4.8  6.2  3.7

  تشاد  1.1  3.7  4.1  8.1  1.1-
  جزر القمر  3.9-  0.4-  0.0  0.0  1.0
  جيبويت  3.6-  3.7-  0.7  0.8  1.3
  غامبيا  3.4-  5.3  0.8  9.9  4.2
  غينيا  4.4  4.6  4.8  4.5  3.7
  غينيا بيساو  4.4  4.6  5.4  28.1-  8.7
  املالديف  7.2  6.5  6.2  6.0  6.0
  مايل  6.4  2.1  6.8  3.4  5.2
  موريتانيا  4.5  4.7  4.8  3.5  4.1
  موزمبيق  4.3  7.1  11.3  12.0  9.7
  النيجر  2.6  3.4  3.3  8.3  2.3

  سرياليون  10.0-  5.0  17.6-  0.8-  8.1-
  (*)ومال الص  5.2  5.4  -  -  -

  السودان   8.9  4.0  6.7  5.0  6.0
  توغو   7.8  9.6  4.2  2.2-  2.1
  أوغندا   10.6  7.8  4.5  5.4  7.8
  اليمن   8.6  5.6  5.2  2.5  3.3
متوسط البلدان   4.9  5.3  4.3  3.9  3.7

  األعضاءاألقل منوا 
  كافة البلدان األقل منوا  6.5  5.4  4.5  4.0  3.8

عة متوسط جممو  4.0  5.6  4.5  0.1-  1.3
  بلدان املنظمة

  البلدان النامية  6.1  6.5  5.8  3.2  3.8
  .2000صندوق النقد الدويل، وضع االقتصاد العاملي، مايو : املصدر

  .قاعدة بيانات مركز أنقرة(*) 



 68 جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )باألسعار اجلارية للدوالر(الناتج احمللي اإلمجايل للفرد : 7اجلدول أ
  

1999  1998  1997  1996  1995    
  بنغالديش  329  338  341  344  351
  بنني  367  392  370  387  389
  بوركينا فاسو  219  230  211  224  216
  تشاد  226  249  228  248  217
  جزر القمر  432  418  369  359  349
  جيبويت  780  746  757  769  788
  غامبيا  331  343  341  337  330
  غينيا  569  587  561  531  511
  غينيا بيساو  234  244  238  178  190
  املالديف  1071  1157  1341  1451  1530
  مايل  252  259  238  247  251
  موريتانيا  393  397  367  330  330
  موزمبيق  151  178  208  230  240
  النيجر  204  209  189  202  198
  سرياليون  192  203  179  138  135
  السودان   409  351  339  362  345
  توغو   318  347  343  313  302
  أوغندا   267  269  271  286  261
  اليمن   622  312  301  313  314
متوسط البلدان   356  341  312  319  318

   األعضاءاألقل منوا
  كافة البلدان األقل منوا  436  488  546  585  623
  متوسط بلدان املنظمة  1132  1228  1251  1113  1091

، قاعدة بيانات وضع    www.imf.orgموقع صندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت،        : املصدر
  .القتصاد العامليا



 69 املشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء

  )٪(معدالت التضخم : 8اجلدول امللحق أ
  

1999  1998  1997  1996  1995    
  بنغالديش  7.7  4.5  4.8  8.0  7.2
  بنني  14.5  4.9  3.8  5.8  1.0

  بوركينا فاسو  7.8  6.1  2.3  5.0  1.0-
  تشاد  9.5  11.4  5.9  4.4  8.4-

  جزر القمر  7.1  1.4  1.0  1.0  3.0
  ويتجيب  4.5  2.6  2.4  2.0  2.0
  غامبيا  4.0  4.8  2.1  2.1  2.5
  غينيا  5.6  3.0  1.9  5.1  4.5

  غينيا بيساو  45.4  50.7  49.1  8.0  0.9-
  املالديف  5.5  6.2  7.2  5.0  2.3

  مايل  12.4  6.5  0.7-  4.1  1.1-
  موريتانيا  6.5  4.7  4.5  8.0  4.0
  موزمبيق  54.4  44.6  6.4  0.6  1.7
  النيجر  10.9  5.3  2.9  4.5  3.0
  سرياليون  26.0  23.1  14.9  35.5  29.6
  السودان   68.4  132.8  46.7  17.1  16.0

  توغو   15.8  4.6  7.1  1.0  0.1-
  أوغندا   6.1  7.5  7.8  5.8  0.2-

  اليمن   62.5  41.8  4.3  11.2  7.0
متوسط البلدان   19.2  19.2  7.8  7.0  5.2

  األعضاءاألقل منوا 
  كافة البلدان األقل منوا  50.5  51.0  20.1  13.2  18.4
  متوسط بلدان املنظمة  34.9  22.6  18.7  26.2  14.3
  البلدان النامية  22.9  15.1  9.5  10.1  6.5

  .2000صندوق النقد الدويل، وضع االقتصاد العاملي، مايو : املصدر



 70 جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )فوب، مليون دوالر(إمجايل الصادرات السلعية : 9اجلدول امللحق أ
  

1999  1998  1997  1996  1995    
  أفغانستان  166  126  147  143  150
  بنغالديش  3129  3297  3628  3822  3830
  بنني  217  253  260  246  410
  بوركينا فاسو  164  189  194  191  320
  تشاد  124  124  92  124  180
  جزر القمر  11  14  6  4  10
  جيبويت  95  116  100  125  120
  غامبيا  28  22  163  128  30
  غينيا  683  614  642  814  830
  ا بيساوغيني  94  58  70  75  73
  املالديف  50  105  93  98  80
  مايل  237  283  270  286  560
  موريتانيا  564  554  521  499  450
  موزمبيق  235  227  250  271  260
  النيجر  169  61  108  271  300
  سرياليون  196  213  213  147  140
  الصومال   168  187  177  197  188
  السودان   530  489  512  546  760
  توغو   369  362  424  420  420
  أوغندا   533  559  602  416  500
  اليمن   1942  2413  2479  1497  2200
إمجايل البلدان األقل   9704  10266  10951  10320  11811

   األعضاءمنوا
  كنسبة من          
  إمجايل بلدان املنظمة  2.8  2.7  2.8  3.2  3.1
  كافة البلدان األقل منوا  39.8  37.6  38.3  38.4  40.0
  ري السنوينسبة التغ          

 البلدان األقل منوا  28.9  5.8  6.7  5.8-  14.4
  األعضاء

كافة البلدان األقل   21.4  12.3  4.7  6.6-  10.1
  *منوا

  جمموعة بلدان املنظمة  19.0  11.4  3.0  18.4-  19.8
  *البلدان النامية  21.0  7.5  6.8  5.1-  4.8

الفصلية ، و 1999 التجارة   احلولية اإلحصائية حول اجتاهات   صندوق النقد الدويل،      :املصدر
  .2000، أبريل اإلحصائية الجتاهات التجارة

  .1-250، ص 2000، وضع االقتصاد العاملي، مايو صندوق النقد الدويل(*) 



 71 املشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء

  )سيف، مليون دوالر(إمجايل الواردات السلعية : 10اجلدول امللحق أ
  

1999  1998  1997  1996  1995    
  أفغانستان  363  622  561  495  450
  بنغالديش  6496  6935  6863  7313  6970
  بنني  847  876  970  1048  680
  بوركينا فاسو  481  603  530  641  750
  تشاد  161  175  133  153  160
  جزر القمر  157  154  57  48  50
  جيبويت  427  395  389  514  320
  غامبيا  140  272  322  341  250
  غينيا  808  691  576  740  1090
  اوغينيا بيس  139  110  82  93  80
  املالديف  357  482  467  433  400
  مايل  989  1121  1137  1237  1238
  موريتانيا  652  632  602  581  320
  موزمبيق  1253  1217  1209  1360  1460
  النيجر  525  544  582  630  617
  سرياليون  246  294  235  200  143
  الصومال   276  295  313  280  320
  السودان   1300  1331  1486  1976  1870
  توغو   992  959  1037  1106  1114
  أوغندا   744  842  820  890  1410
  اليمن   1578  1852  1837  2167  2320
إمجايل البلدان األقل   18931  20402  20208  22246  22012

   األعضاءمنوا
  كنسبة من          
  إمجايل بلدان املنظمة  5.4  5.4  4.9  5.6  6.0
  واكافة البلدان األقل من  56.9  55.9  53.4  56.9  53.7
  نسبة التغري السنوي          

 البلدان األقل منوا  22.0  7.8  1.0-  10.1  1.1-
  األعضاء

كافة البلدان األقل   18.1  9.9  3.6  3.4  4.8
  منوا

  جمموعة بلدان املنظمة  21.0  7.8  8.5  3.5-  6.9-
  البلدان النامية  22.4  6.6  6.2  9.6-  4.6

  
  .9انظر اجلدول أ: املصدر



 72 جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )مليون دوالر(  ميزان احلساب اجلاري:11اجلدول امللحق أ
  

1998  1997  1996  1995  1994    
  بنغالديش  199.6  823.9-  991.4-  327.3-  189.8-

  بنني  84.6  82.6-  41.0-  154.0-  
  بوركينا فاسو  14.9  15.0  103.0-    
  تشاد  37.7-  34.0-  126.3-  97.0-  
  جزر القمر  7.22-  18.96-  16.0-  16.0-  
  يبويتج  46.1-  23.0-      
  غامبيا  8.11  8.14-  47.12-  22.95-  

  غينيا  248.0-  216.5-  177.3-  91.1-  118.5-
  غينيا بيساو  47.63-  50.65-  60.43-  30.28-  

  املالديف  11.2-  18.1-  7.5-  36.5-  23.2-
  مايل  162.6-  283.8-  273.2-  178.4-  125.0-

  موريتانيا  69.9-  22.1  91.3  47.8  77.2
  موزمبيق  467.2-  444.7-  420.5-  295.6-  429.3-

  النيجر  126.1-  151.7-      
  سرياليون  89.1-  126.5-  181.0-  34.5-  78.9-
  السودان   601.7-  499.9-  826.8-  828.1-  956.5-
  توغو   63.3-  54.0-  58.0-  35.0-  64.0-
  أوغندا   207.5-  338.9-  252.3-  387.8-  413.2-
  ن اليم  365.9  182.7  106.3  51.6  228.1-

البلدان األقل منوا   1.5-  3.0-  3.6-  3.0-  3.2-
  *األعضاء يف املنظمة

كافة البلدان األقل   6.8-  9.0-  9.4-  9.8-  13.0-
  *منوا

  *إمجايل بلدان املنظمة  23.0-  34.9-  9.1-  11.9-  27.3-
  *البلدان النامية  88.6-  111.4-  74.2-  59.1-  89.9-

  .2000، يونيو صائيات التمويل العامليإحصندوق النقد الدويل، ) 1(: املصدر
  .1-250، ص 2000، وضع االقتصاد العاملي، مايو صندوق النقد الدويل) 2(

  .بليون دوالر(*) 



 73 املشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء

  )مليون دوالر( إمجايل االحتياطيات باستثناء الذهب: 12اجلدول امللحق أ
  

1999  1998  1997  1996  1995    
1603.

6  
1905.

4  
1581.

5  
1834.

6  
2339.

7  
  يشبنغالد

  بنني  197.9  261.8  253.1  261.5  399.6
  بوركينا فاسو  347.4  338.6  344.8  373.3  295.1
95.02  120.0

9  
135.8

2  
164.4

8  
142.5

2  
  تشاد

  جزر القمر  44.48  50.55  40.48  39.14  37.15
  جيبويت  72.16  76.97  66.57  66.45  70.61
111.2

5  
106.3

6  
96.04  102.1

3  
106.1

5  
  غامبيا

    121.6

3  
  غينيا  86.76  87.34

  غينيا بيساو  20.27  11.53      
127.1

2  
118.5

4  
  املالديف  47.95  76.17  98.31

  مايل  323.0  431.5  414.9  402.9  349.8
  موريتانيا  85.5  141.2  200.8  202.9  224.3
654.0

1  
608.5

0  
517.3

5  
344.0

6  
195.3

2  
  موزمبيق

  النيجر  94.7  78.5  53.3  53.1  39.4
  سرياليون  34.6  26.6  38.5  44.1  39.5
  السودان   163.4  106.8  81.6  90.6  

  توغو   130.4  88.5  118.6  117.7  122.1
  أوغندا   458.9  528.4  633.5  725.4  763.1
  995.5  1203.

1  
1017.

2  
  اليمن   619.0

البلدان األقل منوا   5.5  5.8  6.0  6.2  4.9
  *األعضاء

كافة البلدان األقل   10.7  11.0  11.4  11.7  12.5
  *وامن

  *إمجايل بلدان املنظمة  102.5  126.9  131.9  136.4  155.6
  *البلدان النامية  429.0  514.7  564.7  578.6  616.0

  .2000، يونيو إحصائيات التمويل العامليصندوق النقد الدويل، ) 1(: املصدر
  .259، ص 2000، وضع االقتصاد العاملي، مايو صندوق النقد الدويل) 2(

  .بليون دوالر(*) 



 74 جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )مليون دوالر(إمجايل التدفقات املالية واملعونات اإلمنائية الرمسية : 13اجلدول أ

  
ومن ضمنها املعونات اإلمنائية 

  الرمسية
    إمجايل التدفقات املالية

1997  1996  1995  1990  1997  1996  1995  1990    
  أفغانستان  135  215  198  270  137  215  228  279
100

9  
125

5  
127

9  
210

1  
105

4  
123

5  
853  217

0  
  بنغالديش

  بنني  244  283  297  274  269  282  293  225
  بوركينا فاسو  351  484  412  390  335  488  418  370
  تشاد  318  288  354  262  317  239  305  225
  جزر القمر  46  42  40  28  46  43  40  28
  جيبويت  192  105  113  110  195  106  97  87
  غامبيا  108  50  46  41  100  48  39  40
  غينيا  287  433  209  425  296  416  296  382
  غينيا بيساو  136  114  204  135  132  117  180  126
  املالديف  38  43  61-  37  22  56  33  26
  مايل  480  609  556  469  487  546  505  455
  موريتانيا  221  215  279  246  240  231  274  250
963  923  110

1  
100

8  
107

7  
105

6  
113

1  
105

5  
  موزمبيق

  النيجر  384  201  212  312  398  274  259  341
  سرياليون  66  212  205  143  63  207  196  130
  الصومال  489  192  173  104  494  191  91  104
  السودان  744  282  218  137  827  236  230  187
  توغو  259  189  156  113  261  193  166  124
  أوغندا  668  850  755  782  671  831  684  840
  اليمن  402  99  278  328  406  175  260  366
  البلدان األقل منوا األعضاء  8793  6890  6935  6737  8805  7274  6772  6557
  *كافة البلدان األقل منوا  16.9  16.2  15.2  15.1  16.0  16.7  14.2  13.5
  *البلدان النامية  80  159  192  197  57  59  56  50

  .1999ا، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير البلدان األقل منو: املصدر
  .بليون دوالر(*) 



 75 املشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء

  )مليون دوالر (تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل بلدان املنظمة: 14اجلدول أ
  

1998  1997  1996  1995  1994    
  بنغالديش  11  2  14  141  317
  بنني  -  1  25  27  26
  بوركينا فاسو  -  2  17  13  14
  تشاد  27  12  23  37  35
  جيبويت  1  3  20  25  25
  غامبيا  10  8  12  13  14
  غينيا  -  -  24  17  15
  غينيا بيساو  -  -  1  10  8
  املالديف  9  7  8  8  7
  مايل  17  111  84  39  30
  موريتانيا  2  7  4  -  6

  موزمبيق  35  45  73  64  213
  النيجر  11-  7  15  7-  -

  سرياليون  3-  2-  19  10  30
  السودان  -  -  -  98  10
  توغو  3  -  21  5  5

  أوغندا  88  125  120  175  210
  اليمن  11  218-  60-  138-  100
البلدان األقل منوا   200  110  420  537  1065

  األعضاء
  كافة البلدان األقل منوا  820  1411  1780  2480  2948
  *بلدان املنظمة  13.8  11.9  19.0  23.5  16.4
  *البلدان النامية  101.2  106.2  135.3  172.5  165.9
البلدان األقل منوا           

  األعضاء كنسبة من
  بلدان املنظمة  1.4  0.9  2.2  2.3  6.5

كافة البلدان األقل   24.4  7.9  23.3  21.5  35.5
  منوا

  .األمم املتحدة، نيويورك وجنيف. 1999تقرير إمناء االستثمار العاملي، : املصدر
  .بليون دوالر(*) 



 76 جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )مليون دوالر (إمجايل الدين اخلارجي: 15اجلدول امللحق أ
  

1998  1997  1996  1995  1994    
1637

6  
1512

5  
1600

7  
1632

5  
1625

8  
  بنغالديش

  بنني  1589  1614  1594  1624  1647
  بوركينا فاسو  1129  1267  1294  1297  1399
  تشاد  828  902  997  1026  1091
  جزر القمر  192  204  206  200  203
  جيبويت  263  282  296  274  288
  غامبيا  425  429  460  434  477
  نياغي  3110  3242  3240  3519  3546
  غينيا بيساو  852  897  937  921  964
  املالديف  124  155  168  161  180
  مايل  2694  2957  3006  3142  3202
  موريتانيا  2223  2350  2412  2456  2589
  موزمبيق  7272  7458  7566  7639  8208
  النيجر  1525  1586  1536  1576  1659
  سرياليون  1493  1178  1179  1144  1243
  الصومال   2616  2678  2643  2561  2635
1684

3  
1632

6  
1697

2  
1760

3  
1691

8  
  السودان 

  توغو   1444  1464  1472  1327  1448
  أوغندا   3372  3573  3674  3868  3935
  اليمن   6125  6217  6362  3856  4138
 البلدان األقل منوا  70452  72381  72021  68476  72071

  األعضاء يف املنظمة
  *فة البلدان األقل منواكا  142.7  146.6  144.9  140.8  148.3
 البلدان األقل منوا          

  كنسبة من األعضاء
  إمجايل بلدان املنظمة  13.8  13.1  12.8  11.9  11.7
  كافة البلدان األقل منوا  49.4  49.4  49.7  48.6  48.6
نسبة الدين إىل إمجايل           

  )٪( الناتج القومي

 البلدان األقل منوا  115.8  102.9  93.9  78.2  81.6
  ألعضاء يف املنظمةا

  بلدان املنظمة  71.5  59.8  53.8  53.4  79.7
  البلدان النامية  39.4  37.6  35.7  36.0  42.1
  البلدان منخفضة الدخل  47.1  42.1  37.6  36.0  39.3

  .2000البنك الدويل، التمويل اإلمنائي العاملي، : املصدر



 77 املشاكل االقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األعضاء

 .بليون دوالر(*) 
 


