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منظمة املؤمتر يف بلدان األعضاء جتربة ال :التكامل مع االقتصاد العاملي
  *اإلسالمي

  
. يعكس مستوى انفتاح احلسابني التجاري والرأمسايل ألي بلد بدرجة كبرية مدى تكامله مع االقتصاد العاملي

 هذا اال وختلص إىل أن تلك وتسعى هذه الورقة إىل تقييم جتربة البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف
البلدان جنحت نسبيا يف فتح اقتصاداا كما تشري إليه مؤشرات التجارة اخلارجية، إال أا ال تزال حباجة إىل اختاذ 

وتؤكد الورقة كذلك على احلاجة إىل إرساء األطر املؤسسية الفعالة . املزيد من اخلطوات اجلريئة على الصعيد املايل
 التكامل املذكورة، وتركز على دور اجلهود التكاملية اإلقليمية كخطوة مبدئية باجتاه تكامل أوسع لدعم عملية

  .على املستوى العاملي
  
  مقدمـــــة .1
  

وضعت موجة التغيري اليت تسارعت وتريا خالل العقدين املاضيني ضغوطا على خمتلف البلـدان              
الية وتزيل احلواجز اإلدارية الـيت تعتـرض        واحلكومات كي حترر جتارا وتفتح حساباا الرأمس      

ويصاحب تلك اخلطـوات أيـضا التوجـه حنـو          . أسواقها من خالل رفع القيود على املنافسة      
اقتصاديات السوق من خالل إرساء املؤسسات الضرورية، وينتج عنها إعادة توزيع العمل بـني              

 املختلفة من عملية إعادة التشكيل هذه      وتعتمد املزايا اليت ميكن أن جتنيها البلدان      . اقتصادات العامل 
بدرجة كبرية على التسلسل الصحيح لتحرير احلسابني التجاري والرأمسـايل وإرسـاء اإلطـار              

  .املؤسسي الالزم
  

وميكن من الناحية النظرية تربير فتح احلسابني اجلاري والرأمسايل من خالل إزالـة القيـود الـيت         
 اإلنتاجية، ونقل املعرفة والتكنولوجيا، واالسـتفادة مـن         تكبلهما جبملة أسباب من بينها زيادة     

إال أنه ليست كافة    . تدفقات رؤوس األموال الواردة كعامل إضايف يسهم يف حتقيق النمو والتنمية          
النتائج اإلجيابية املبدئية للتحرير تلقائية إذ أا تتطلب استيفاء عدد من الشروط األساسية اليت توجه 

  .و اعتماد اخليارات الصحيحةالسلطات احمللية حن
  

                                                           
 قدمت هذه الورقة إىل املؤمتر االقتصادي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الذي عقد على هامش الدورة العشرين للَّجنة *

  ).كومسيك(عاون االقتصادي والتجاري الدائمة للت
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ويولِّد تكاملُ االقتصادات الوطنية مع االقتصاد العاملي من خالل حتريـر احلـسابني التجـاري               
والرأمسايل ديناميكيات وتفاعالت جديدة مع العديد من األطراف املختلفة سواء من حيث خلفيتها 

ي تستدعي تطوير اإلطـار اهليكلـي       من هنا، فإن عملية التحرير االقتصاد     . أو واليتها القضائية  
  .التقليدي حبيث يليب احتياجات األطراف املعنية

  
. وال يعد التكامل مع االقتصاد العاملي هدفا يف حد ذاته وإمنا وسيلة من وسائل حتقيـق التنميـة                 

وعلى الرغم مـن أن بعـض       . لذلك، فإن على السلطات الوطنية االرتقاء بأداء اقتصاداا احمللية        
بلدان النامية يف جنوب شرق آسيا جنحت يف زيادة معدالت منوها االقتصادي على مدى العقدين ال

الفائتني، فإن عددا كبريا منها أخفق يف ذلك، بل أن بعضها، وخصوصا الواقعة منها يف أفريقيا،                
  .سجل معدالت سالبة مبا زاد من ميشها وأدى إىل تفاقم ظاهريتْ الفقر البشري والعوز لديها

  
ويف ظل تلك اخللفية املرجعية، تسعى هذه الورقة إىل تقييم مدى تكامل البلـدان األعـضاء يف                 
املنظمة مع االقتصاد العاملي وما يتطلبه ذلك من حتسني يف اإلطار املؤسسي والبىن األساسية بتلك               

، بينمـا   يستعرض القسم الثاين باختصار األدبيات بشأن االنفتاح والتحرير االقتـصادي         . البلدان
. يرصد القسم الثالث التطورات يف تلك البلدان من حيث مستوى تكاملها مع االقتصاد العـاملي              

ويركز القسم الرابع على متطلبات اإلطار املؤسسي والبىن األساسية من أجل تعزيز عملية التحرير             
  .ويعرض القسم اخلامس واألخري جمموعة من املالحظات اخلتامية. االقتصادي

  
 نفتاح والتكامل مع االقتصاد العاملياال. 2
  

يشري تكامل البلدان مع النظام االقتصادي العاملي إىل جناحها يف أخذ نصيب من شبكة اإلنتـاج                
وتنطوي درجة انفتاح أي اقتصاد، أو . العاملي والتدفقات املختلفة مبا يتناسب مع مواردها وقدراا

عكاسات سواء من حيث املكاسب أو التكـاليف        مدى تكامله مع االقتصاد العاملي، على عدة ان       
ومبا أن عملية االنفتاح تشمل االخنراط يف . املتوقعة لتلك العملية وما تنطوي عليه من بناء مؤسسي

عالقات وشراكات جديدة وتتطلب املزيد من إعادة اهليكلة، فـإن اإلخفـاق يف تلبيـة تلـك                 
ويف هذا السياق، متثل حرية حركة      .  إىل حتملها  االلتزامات يعين زيادة األعباء اليت سيضطر النظام      

  .رأس املال عامال مساعدا على سد االحتياجات االستثمارية للشركات احمللية
  

ومن ناحية أخرى، ويف ظل تباين املعلومات واملمارسات التجاريـة واخلتـصاصات القـضائية              
ات الوطنية املوضوعيةَ يف    لألطراف اليت تقيم عالقات جديدة، تظهر احلاجة إىل أن تتوخى السلط          

. التعامل مع كافة األطراف وإىل تقاسم املعلومات بني خمتلف الالعبني على أساس من املـساواة              
. ويتطلب التكامل مع االقتصاد العاملي بصورة خاصة إعادة هيكلة البناء املؤسسي القتصاد السوق            

كلي التحرير ومهـا حتريـر      ويقتصر هذا القسم من الورقة على عرض موجز ملزايا وتكاليف ش          
  .احلساب التجاري وحترير احلساب الرأمسايل
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يشري االنفتاح من الناحيتني التجارية واملالية إىل حرية حركة السلع واخلدمات ورؤوس األمـوال              
من هنا، فإنه ينتظر أن تنطوي عملية التحرير على عوامل خارجية إجيابية ميكن أن              . املادية واملالية 
التنمية مثل احلصول على التكنولوجيا اجلديدة، واكتساب املعرفة واملهارات اإلدارية،          تدفع بعجلة   

  .وإرساء املؤسسات واإلسهام يف إمجايل إنتاجية العوامل، وتوسيع نطاق األدوات املالية
  

ومن بني تعاريف االنفتاح والتكامل مع االقتصاد العاملي، فإن التعريف األساسي واألكثر تداوال             
ويعين ذلك إزالة كافة احلواجز التعريفية وغري       .  يف فتح احلساب التجاري مليزان املدفوعات      يتمثل

وتتمثل النتيجة املباشرة لذلك يف التقارب مـا بـني          . التعريفية أمام التنقل احلر للسلع واخلدمات     
كمـا  . رىاألسعار احمللية للسلع واخلدمات التبادلية دوليا من جهة واألسعار العاملية من جهة أخ            

. يتوقع أن تتأثر كذلك، وإن كان بصورة غري مباشرة، أسعار السلع واخلدمات غـري التبادليـة               
فمع إزالة الرسوم املشوهة لألسعار عـن الـسلع         . وتتعلق نتيجة أخرى مبستوى رفاه املستهلك     

ـ              صنعة واخلدمات املستوردة، يصبح املستهلك حرا يف االختيار ما بني السلع املستوردة وتلك امل
ولنفس تلك األسباب، ينتظر أن تساعد حرية       . حمليا، وتزداد مكاسبه مع تنوع فرص االستهالك      

االختيار ما بني املدخالت املستوردة وتلك املصنعة حمليا على ترشيد اإلنتاج من خالل خفـض               
  .التكلفة اإلنتاجية الناجتة عن تشوه األسعار وبشرط احترام املمارسات التنافسية

  
انب حترير احلساب التجاري، تتمثل قناة أخرى من قنوات التكامل مع االقتصاد العاملي يف              إىل ج 

وينطوي ذلك بإجياز على السماح للمحافظ االستثمارية على اختالف         . حترير حساب رأس املال   
ى آجاهلا باالشتراك يف العملية االقتصادية، واستقطاب االستثمار األجنيب املباشر، وإزالة القيود عل           

  .التدفقات املالية املغادرة
  

وخالل العقدين املاضيني، ازدادت درجة تكامل األسواق املالية مع النظام العـاملي مـع سـعي                
املستثمرين إىل احلصول على املزيد من العوائد والفرص لتنويع األخطار اليت يتحملوـا علـى               

تنقلة بني األسواق املالية العاملية،     إال أنه مع تزايد سرعة حركة وحجم األموال امل        . املستوى الدويل 
أصبحت خماطر االقتصاد الكلي اليت تواجهها البلدان حمط قلق بالغ، وخصوصا يف حالة اإلخفاق              

. يف إرساء اإلطار املؤسسي الالزم واستيفاء الشروط األساسية لضمان سالمة االقتـصاد الكلـي     
  .وتزخر األدبيات باألحباث حول هذا املوضوع

  
: از املزايا املنتظر جنيها من التكامل املايل كما تذكره األدبيات ذات العالقة فيما يلـي              وميكن إجي 

أوال، وهو األهم بالنسبة ألي اقتصاد نام، زيادة املوارد املالية احمللية احملدودة لدى البلد املتلقي من                
. ى املدى الطويـل   خالل إفساح اال للمزيد من االستثمارات اليت ستدعم تنميته االقتصادية عل          

ثانيا، تتيح إمكانية الدخول إىل أسواق رأس املال العاملية للبلد أن حيافظ على استقرار اسـتهالكه      
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من خالل السمـاح له باالقتراض يف فترات الركـود االقتصـادي على أن يعاود الـسداد يف               
 اقتصادية كلية أكثـر  ثالثا، حيفز ذلك البلدان إىل اتباع سياسات). Agénor, 2001(فترات النمو 

ويذكر من بني املزايا األخرى حتسني قدرات وأداء وكفاءة النظام املايل احمللي من خالل              . انضباطا
تنافس املؤسسات املالية الدولية، واالرتقاء باإلشراف املايل، واإلسـهام يف النـهوض بقـدرات              

  ).Agénor, 2001(املؤسسات احمللية 
  

ملايل العاملي قد تترتب عليه تكاليف باهظة وخصوصا إذا مل تتحقـق            إال أن التكامل مع النظام ا     
ولعل أهم تلك املخاطر زيادة التقلبات يف التدفقات الرأمسالية وهو أمر . املزايا املرجوة من االنفتاح

كما ميكن أن تعيق التـدفقاتAgénor, 2001 .(  (يعزى جزئيا لسلوك القطيع وتأثريات العدوى 
ستهالك نظرا النعدام فرص دخول البلدان املتضررة إىل األسواق العاملية لتلقـي         هدف استقرار اال  

كما ميكن أن تحدثَ األموالُ األجنبية أثرا عكسيا        . الدعم املايل عندما تكون يف أمس احلاجة إليه       
حبسب مستوى املخاطر اليت قد يلحقها املستثمر الدويل باالقتصاد املتلقي والتقلب الذي تتسم به              

وبعبارة أخرى،  . رؤوس األموال األجنبية بطبيعتها مبا يؤثر سلبا على االقتصاد على املدى الطويل           
قد يؤدي التخصيص غري املالئم أو الكفء للموارد األجنبية واحملليـة إىل زعزعـة االسـتقرار                

ـ                  ة االقتصادي الكلي مما يعزز الرأي القائل بأن حترير حساب رأس املال جيب أن يـتم يف املرحل
  .النهائية بعد إرساء البنية املؤسسية واستيفاء متطلبات اإلطار السليم لالقتصاد الكلي

  
يف ضوء النقاش السابق، يالحظ أن مستويات املزايا املتوقعة من خمتلف أشكال االنفتاح والتكامل              

امة، ختتلف حبسب اإلطار املؤسسي لالقتصاد، وتوفر الشروط واحلوافز االقتصادية الكلية املـستد           
وتربز من بني تلك العوامل ضرورة وضع القواعد الكفيلة    . وتنفيذ السياسات التنموية املصاحبة هلا    

  .بالتشغيل السليم آللية السوق دون التخلي عن السعي لتحقيق األهداف التنموية
  
  جتربة البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف التكامل مع االقتصاد العاملي. 3
  

 هذا القسم أوال إىل حتديد املستوى احلايل لتكامل اقتصادات البلدان األعضاء يف منظمـة               يهدف
املؤمتر اإلسالمي مع النظام العاملي ومن مث حتليل أداء تلك البلدان يف مساعيها لتحقيق ذلك اهلدف    

ويذكر من بني دالئل ذلك التكامل تزايد مستوى التبـادل التجـاري،   . 1990اعتبارا من عام   
وقد مت اختيـار عـام      . وفتح األسواق املالية، ومنو تدفقات رأس املال اخلاص إىل البلدان النامية          

 كعام البداية على اعتبار أن موجة االنفتاح بدأت تتسارع قبله مباشرة لـدى البلـدان                1990
لعـامل  النامية، وعلى اعتبار أيضا أن تسعينات القرن املاضي متثل مرحلة جديرة باالنتباه إذ شهد ا              

ويف هذا السياق، يدرس . خالهلا أزمات ترتبط يف معظمها بانفتاح االقتصادات وبتأثريات العدوى
  .هذا القسم جتربة البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي من حيث التحرير التجاري واملايل
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  حترير التجارة. 3-1
  

لتجارة لدى البلدان األعضاء يف حـصة       يتمثل أول املؤشرات اليت ميكن من خالهلا تقييم انفتاح ا         
وتأسيـسا علـى البيانـات    ). 1اجلدول امللحق رقم (صادراا السلعية يف ناجتها احمللي اإلمجايل       

، حققت بلدان املنظمة ككـل زيـادة، وإن         2002-1990املتاحة، يالحظ أنه خالل الفترة      
 25.5 نقطة مئوية من     8.4عدل  كانت متقلبة، يف صادراا كنسبة من إنتاجها احمللي اإلمجايل مب         

  .٪33.9إىل 
  

ويالحظ وجود االجتاه نفسه لدى جمموعيت البلدان متوسطة النمو والبلدان األقل منوا األعضاء إذ              
 1990 يف عام    ٪6.7 و 18.3ازدادت حصتا صادراما السلعية يف ناجتهما احمللي اإلمجايل من          

لى الرغم من تلك الزيادة، إال أن تلـك         وع.  على التوايل  2002 يف عام    ٪14.3 و 32.2إىل  
 ٪39.8احلصتني كانتا أدىن من مثيلتهما لدى البلدان املصدرة للنفط األعضاء اليت سجلت نسبة              

ويالحظ أن املؤشر املذكور قد ظل ثابتا عموما لدى هذه األخرية طوال الفترة             . 2002يف عام   
  .2000 يف عام ٪44.6قيد الدراسة وإن بلغ نسبة 

  
ظر إىل أداء البلدان األعضاء من حيث نسبة صادراا السلعية إىل ناجتها احمللـي اإلمجـايل،                وبالن

يالحظ أن املتوسطات اليت حققتها تشري إىل درجة عالية من االنفتاح االقتصادي مقارنة باملستوى       
 يف ٪15بة فقد ارتفع هذا املؤشر على املستوى العاملي من نس. العاملي ومبتوسطات البلدان املتقدمة

 نقطة مئوية لدى البلدان   1.5، بينما ارتفع مبعدل     2002 يف عام    ٪19.9 إىل نسبة    1990عام  
  . يف العام الثاين٪15.5 يف العام األول إىل نسبة ٪14املتقدمة من نسبة 

  
ومن ناحية أخرى، سجلت البلدان النامية بدورها ارتفاعا كبريا يف حصة صادراا يف ناجتها احمللي 

 يف عـام    ٪38 إىل نـسبة     1990 يف عام    ٪18.4 نقطة مئوية من نسبة      19.6ايل بواقع   اإلمج
وبعبارة أخرى، يشري املتوسط الذي حققته      .  أي أعلى مما كانت عليه لدى بلدان املنظمة        2002

ويف عـام   . البلدان النامية إىل أن منو أدائها التصديري كان أفضل من مثيله لدى بلدان املنظمـة              
حصة الصادرات يف الناتج احمللي اإلمجايل أعلى من املتوسط العـاملي ومقـداره             ، كانت   2002
 بلدا فقط من تلك البلدان سجل نسبا أعلى 17إال أن .  بلدا عضوا يف املنظمة    32 لدى   19.9٪

ويالحظ أن النسب الـيت سـجلتها البلـدان         . ٪38من متوسطها لدى البلدان النامية ومقداره       
  .كانت مرتفعة عمومااملصدرة للنفط األعضاء 

  
وباإلضافة إىل نسبة الصادرات السلعية يف الناتج احمللي اإلمجايل، متثل حـصة حجـم التجـارة                
اخلارجية من الصادرات والواردات السلعية يف الناتج احمللي اإلمجايل لدى أي بلد مؤشرا مناسـبا               
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رجي للبلـد مـع العـامل       ويشري ذلك املؤشر إىل حجم التبادل اخلا      . لتحليل مدى انفتاح جتارته   
  .اخلارجي أو مدى انعكاس انفتاحه التجاري على إنتاجه السنوي

  
يالحظ أن حصة التجارة اخلارجية يف الناتج احمللي اإلمجايل لدى البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر               

اجلدول امللحق رقم    (2002-1990اإلسالمي اتبعت، يف املتوسط، منطا تصاعديا خالل الفترة         
 ٪63.8 يف العام األول من الفترة إىل        ٪47.4 نقطة مئوية من     16.4 وبلغت نسبة الزيادة     ).2

وعلى الرغم من التحسن الكبري الذي ينم عنه ذلك االرتفاع، إال أنه يظـل أدىن     . يف العام األخري  
لي وبالفعل، فقد بلغت الزيادة يف حصة تلك التجارة يف الناتج احمل          . من مثيله لدى البلدان النامية    

 مما يعد جناحا حقيقيا مقارنة بالنـسبة الـيت زاد ـا     ٪38.2اإلمجايل لدى البلدان النامية نسبة      
، وبالنسبة اليت زاد ا املتوسط لدى البلدان املتقدمة ومقدارها          ٪10املتوسط العـاملي ومقدارها    

لت البلـدان   وكما هو احلال بالنسبة حلصة الصادرات يف الناتج احمللي اإلمجايل، سـج           . 3.4٪
إال أنه، وكمـا    . املتقدمة زيادة مطردة يف حصة حجم التجارة اخلارجية يف الناتج احمللي اإلمجايل           

ستتم مناقشته أدناه، البد من التعامل مع هذه األرقام بشيء من احلذر ومن عدم إغفال أن البلدان         
 من الناتج احمللي ٪80ثر من املتقدمة ال تزال يمن على االقتصاد العاملي إذ تستحوذ على نسبة أك

  . من اموع العاملي٪63.9اإلمجايل العاملي ويبلغ حجم جتارا نسبة 
  

 بلدا عضوا يف املنظمة من حتقيق نفس املتوسط العاملي من حصة حجم التجارة              43وبينما متكن   
 19 إال أن ، أو التفوق عليه،٪40.5، ومقداره 2002اخلارجية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 

. ٪74.7بلدا منها فقط متكن من حتقيق معدالت أعلى من متوسطها لدى البلدان النامية ومقداره 
ومن حيث هذا املؤشر من مؤشرات انفتاح التجارة مقارنة باملؤشر السابق، يالحظ أن أداء البلدان 

  . البلدان املتقدمةاألعضاء يف املنظمة كان أفضل بكثري من مثيليه على املستوى العاملي ومستوى
  

وعلى مستوى اموعات الفرعية، يالحظ أن املتوسطين الذين حققتهما البلدان املصدرة للـنفط             
كانا أفضل من املتوسـط  )  على التوايل  ٪64.9 و 67(األعضاء والبلدان متوسطة النمو األعضاء      

توسط لدى البلدان   ، بينما ظل هذا امل    ٪63.8الذي حققته جمموعة بلدان املنظمة ككل ومقداره        
ومن ناحية  .  أدىن من مثيله على مستوى اموعة اإلسالمية       ٪39.2األقل منوا األعضاء ومقداره     

أخرى، شهدت حصة حجم التجارة اخلارجية يف الناتج احمللي اإلمجايل، يف املتوسط، زيادة بنسبة              
األقل منوا األعـضاء     لدى البلدان    ٪18.8 لدى البلدان متوسطة النمو األعضاء، ونسبة        24.2٪

ومل تنجح البلدان املصدرة للنفط األعضاء يف زيادة حصتها سوى بنسبة . خالل الفترة قيد الدراسة
ومع ذلك، فقد حققت تلك اموعة أعلى أرقام ملقياسي انفتاح التجارة، أي الصادرات             . 3.9٪

كنسبة من النـاتج احمللي    وحجم التجارة اخلارجية    ) ٪39.8(كنسبة من النـاتج احمللي اإلمجايل      
وبعبارة أخرى، تعترب التجارة اخلارجية لدى      . حبلول اية الفترة قيد الدراسة    ) ٪67(اإلجـمايل  
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تلك اموعة، بفضل الصادرات النفطية، هي القطاع األهم نسبيا باملقارنة بكثري مـن البلـدان               
قياسـي انفتـاح التجـارة      ومن منظور شامل، ميكن القول إنه على أساس م        . األعضاء األخرى 

املذكورين، يسري تكامل البلدان األعضاء مع االقتصاد العاملي من خالل التجارة اخلارجية يف اجتاه              
  .تصاعدي

  
وعلى الرغم من أن تزايد أمهية التجارة يف االقتصاد العاملي يعترب مؤشرا على ارتفـاع مـستوى                 

 احلذر عند املقارنة بني بلدين أو جمموعتني من         التكامل مع هذا االقتصاد، إال أنه ال بد من توخي         
ويلعب حجم االقتصاد املعين دورا أساسيا يف هذا الشأن إذ ال بد من أن تكون املقارنـة            . البلدان

من هنا، فإن منـو حـصة       . بني اقتصادات متماثلة من حيث احلجم مقاسا بالناتج احمللي اإلمجايل         
ى اقتصاد ما يعترب مؤشرا على تعاظم أمهية التجارة اخلارجية الصادرات يف الناتج احمللي اإلمجايل لد

إال أا ال تعترب مؤشرا مناسبا على درجة التكامل مع االقتـصاد العـاملي إذا               . يف ذلك االقتصاد  
وتتجلى تلك احلقيقـة    . كانت املقارنة قائمة بني بلدين خمتلفين من حيث حجمهما االقتصادي         

ارنة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية مبا فيها تلك األعـضاء يف            بدرجة أكرب عندما تكون املق    
فبغض النظر عن مؤشري التكامل املذكورين، ميكن بسهولة اجلزم بـأن          . منظمة املؤمتر اإلسالمي  

البلدان املتقدمة، مبا فيها الواليات املتحدة واليابان وأعضاء االحتاد األورويب، أكثر تكـامال مـع          
  .العاملي من البلدان الناميةاالقتصاد 

  
باإلضافة إىل املؤشرين املذكورين أعاله، يعطي هيكل التجارة واجتاهها من حيث أهم الـشركاء              

فمن الناحية العملية، عندما يوجه اقتصاد ما . التجاريني أيضا فكرة عن مستوى انفتاح أي اقتصاد       
املقابل معظم وارداته من بلد أو بلدين أيـضا،         معظم صادراته إىل بلد أو بلدين فقط، ويتلقى يف          

فإن هذا االقتصاد يصبح مرهونا بالتطورات اليت يشهدها شركاؤه التجـاريون الرئيـسيون ممـا          
  .سينعكس سلبا على آفاقه التنموية

  
  1اجلدول رقم 

  عدد البلدان األعضاء يف املنظمة من حيث أهم ثالثة شركاء جتاريني
  

  الواردات  الصادرات  
  4  18  ٪60كثر من أ

50-59.9٪  8  14  
40-49.9٪  19  15  

  23  11  ٪40أقل من 
  (*) 56  (*) 56  اموع

  .4 و3اجلدوالن امللحقان رقما : املصدر
  .اليت تتوفر البيانات حوهلا(*) 
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وعند تقييم جتربة البلدان األعضاء يف املنظمة يف هذا الصدد، يتضح أن أهـم ثالثـة شـركاء                   
 بلدا من بني البلدان الستة واخلمـسني  18من صادرات  ٪60كثر من نسبة تصديريني يشترون أ  

 لدى مثانية من تلك     ٪59 و 50وتتراوح تلك النسبة ما بني      . األعضاء اليت تتوفر البيانات حوهلا    
 بلدا عضوا أكثر من نصف صـادراته إىل         26وبعبارة أخرى، يوجه    ). 1اجلدول رقم   (البلدان  

وقد يؤدي هذا املستوى من االعتماد على التصدير إىل ثالثة شركاء           . فقطثالثة شركاء جتاريني    
فقط إىل اختالالت خطرية يف اقتصادت تلك البلدان يف حالة توقف هؤالء الشركاء، لـسبب أو                

وسيتمثل األثر املباشر لذلك االخـتالل يف تراجـع العوائـد           . خر، عن طلب تلك الصادرات    آل
وسيزيد هذان العامالن من الضغوط علـى       . القدرة على االسترياد  التصديرية وتزايد القلق بشأن     

ويف تلك احلالـة، تـصبح      . دخل املواطن واستهالكه ويقلصان من اآلمال والطموحات التنموية       
  .التطلعات بشأن االستفادة من التكامل مع االقتصاد العاملي أمرا مشكوكا فيه

  
فبينما تبلغ نسبة . فضل نسبيا من أداء الصادراتويالحظ أن أداء الواردات لدى البلدان األعضاء أ

 بلدان أعضاء، فإن 4 من واردات  ٪60الواردات القادمة من ثالثة شركاء جتاريني فقط أكثر من          
ويعين ذلك أن ). 1اجلدول رقم   ( بلدا عضوا    12 لدى   ٪59.9 و 50تلك النسبة تتراوح ما بني      

  .دا عضوا بل18ثالثة بلدان فقط تقدم أكثر من نصف واردات 
  

وكما هو احلال لدى الكثري من البلدان النامية، يالحظ أن البلدان األعضاء يف املنظمـة تعتمـد                 
إال . اعتمادا وثيقا يف تسويق صادراا على عدد حمدود من األسواق، معظمها يف البلدان الصناعية             

ض بالصادرات والتحرير   أنه إىل جانب السياسات التنموية للبلدان النامية، واليت ترتكز على النهو          
غري املتناظر للتجارة العاملية ضمن إطار منظمة التجارة العاملية، فإن تلك الظاهرة قد أوقعت البلدان 

فقـد زاد مـيش عـدد منـها،         . النامية يف حلقة مفرغة جديدة من حيث احتياجاا التنموية        
نه استفحال مشكليت الفقـر     وخصوصا تلك الواقعة يف إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، مبا نتج ع          

  .البشري والعوز لديها
  

اجلـدول  (وعند تفحص متوسط املعدالت التعريفية املرجحة على أساس أحدث البيانات املتوفرة            
، يالحظ أن تلك املعدالت لدى بلدان املنظمة ال تقترب من مثيالا لدى البلدان              )5امللحق رقم   

فعلى سبيل املثال، من بني البلدان األربعة والثالثني        . ااملتقدمة املختارة سوى لدى عدد قليل منه      
 لدى إندونيسيا وإيران وماليزيـا      ٪5األعضاء اليت تتوفر البيانات حوهلا، تقل تلك املعدالت عن          

وأوزبكستان بالنسبة للسلع األولية، ولدى إيران وماليزيا وتركمنستان وأوزبكـستان بالنـسبة            
ت التعريفية املفروضة على السلع األولية على مثيالا املفروضة         وتزيد املعدال . للمنتجات املصنعة 

  . بلدا من بني البلدان األربعة والثالثني املذكورة19على املنتجات املصنعة لدى 
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ويؤدي ارتفاع درجة التكامل مع االقتصاد العاملي من خالل حترير التجارة، مبا يف ذلـك إزالـة               
 املداخيل بالنسبة لعدد كبري من البلدان، وخصوصا البلـدان          التعريفات، إىل حدوث فاقد هام يف     

لذلك، فإن على تلك البلدان توخي احليطة عند حترير جتارا مبـا            . األقل منوا األعضاء يف املنظمة    
أما احلكومات اليت ختفق يف . يعوضها من مصادر دخلية أخرى عن اخلسائر املوازنية اليت ستمىن ا

متويل نفقاا اجلارية من خالل االقتراض مما سيزيد من مشكلة ديوـا            ذلك، فستقع يف مصيدة     
  .ويعيق مسريا التنموية على املدى الطويل

  
  حترير التجارة يف إطار منظمة التجارة العاملية. 3-1-1
  

باإلضافة إىل مؤشرات حترير التجارة كما جرت مناقشتها أعاله، توجد بعض التطـورات الـيت               
لدولية خالل العقد الفائت واليت تعترب خطوات هامة على طريق حترير التجـارة             شهدا الساحة ا  

 أبريل 15ويذكر من بني تلك التطورات بصورة خاصة التوقيع يف . اخلارجية على املستوى العاملي
، أو إعالن مراكش، الـذي اسـتكملت        الوثيقة النهائية  مبراكش، اململكة املغربية، على      1994

  .جولة األوروغواي والذي ينص على تأسيس منظمة التجارة العامليةمبوجبه مفاوضات 
  

 بلدا منذ اليوم    76، انضم إىل عضويتها     1995ومع تأسيس املنظمة املذكورة يف األول من يناير         
، انـضم   1996ويف عام   .  بلدا خالل العام نفسه بعد استيفاء بعض الشروط        36األول، وتبعها   

 بلدا يف اية العـام الثـاين        128ة حبيث بلغ جمموع أعضائها       بلدا آخر إىل عضوية املنظم     16
 147 بلدا آخر ليصل اموع إىل       19ومنذ ذلك التاريخ، انضم إىل عضوية املنظمة        . لتأسيسها

  . بلدا بصفة مراقب حىت استكمال عملية االنضمام31ويتمتع . بلدا
  

 بلدا منها إىل عضوية منظمة      15ضم  وفيما خيص البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ان        
، انضمت 1996ويف عام .  بلدا آخر خالل العام نفسه14 و1995 يناير 1التجارة العاملية يوم 

وقد بلغ عـدد    .  بلدا 35 بلدان أخرى ليصبح اموع حىت اية العام الثاين لتأسيس املنظمة            6
 بلدا آخر يف طريقه إىل     11ا بينما يوجد     بلد 39بلدان املنظمة األعضاء يف منظمة التجارة العاملية        

انظـر  (اما البلدان السبعة املتبقية، فهي مل تتقدم بعد بطلب العـضوية  . استكمال عملية العضوية 
 لالطالع على تواريخ انضمام بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي إىل عـضوية            6اجلدول امللحق رقم    

  ).منظمة التجارة العاملية
  

ارة العاملية أمام أعضائها قنوات جديدة من أجل تكامل اقتصاداا مـع            وقد فتحت منظمة التج   
  .االقتصاد العاملي من خالل تشجيع حترير التجارة على املستوى العاملي

  
) multilateral(وتشمل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية أساسا اتفاقيات جتارية متعددة األطراف           

ال تلـزم سـوى     ) plurilateral( جتارية عديدة األطراف     وهي ملزمة لكافة األعضاء، واتفاقيات    
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وتندرج اموعة األوىل من االتفاقيات ضـمن املالحـق الثالثـة األوىل            . األطراف اليت قبلتها  
ويشمل امللحق األول اتفاقييت التجارة يف السلع واخلدمات واتفاقية اجلوانـب           . التفاقيات املنظمة 

ويتضمن امللحقان الثاين والثالث على التوايل القواعد       . ة الفكرية املتصلة بالتجارة من حقوق امللكي    
  .واإلجراءات اليت تنظم تسوية املنازعات وآلية استعراض السياسة التجارية

  
أما االتفاقيات عديدة األطراف، فهي اتفاقيات مت التفاوض بشأا أساسا خالل جولـة طوكيـو      

، وهي اتفاقيات   1948يف عام   ) غات(كية والتجارة   ضمن إطار االتفاقية العامة للتعريفات اجلمر     
: وتتمثل تلك االتفاقيات فيما يلي. غري ملزمة وإن كانت جزءا من اتفاقيات منظمة التجارة العاملية

 بـشأن   يةاالتفاق،   بشأن املشتريات احلكومية   يةاالتفاق،   املدنية اتبشأن التجارة يف الطائر   ية  االتفاق
وقد انتهى العمل باالتفاقيتني األخريتـني يف عـام     .  بشأن حلوم األبقار   يةاالتفاق،  منتجات األلبان 

1997.  
  

وقد بلغ عدد البلدان املوقعة على االتفاقية بشأن التجارة يف الطائرات املدنية، واليت دخلت حيـز                
ودف هذه االتفاقية إىل إزالة الرسوم االستريادية علـى         .  بلدا 30،  1980 يناير   1التنفيذ يف   

  .أنواع الطائرات عدا احلربية منها وكذلك عن كافة املنتجات األخرى املتضمنة يف االتفاقيةكافة 
  

 28،  1981 ينـاير    1وتضم االتفاقية بشأن املشتريات احلكومية، واليت دخلت حيز التنفيذ يف           
وهي دف إىل فتح املشتريات احلكومية للمنافسة الدولية من خـالل وقـف الـضغوط               . بلدا

  .لصاحل الشركات احملليةالسياسية 
  

وتكفل منظمة التجارة العاملية اإلطار املؤسسي املشترك لتنظيم االلتزامات التعاقديـة ألطـراف             
ويصبح النظام التجاري متعدد األطراف أكثر ارتكازا على القواعد واإلجراءات الـيت            . االتفاقية

كن تلخيص وظائف منظمـة     ومي. سبق حتديدها أو تلك اليت هي قيد التحديد ضمن ذلك اإلطار          
  :التجارة العاملية فيما يلي

  
إدارة وتنفيذ االتفاقيات التجارية متعددة وعديدة األطراف اليت تشكل جمتمعة اتفاقيات            •

 منظمة التجارة العاملية،
  

 العمل كمحفل للمفاوضات التجارية متعددة األطراف، •
  

 العمل على حل املنازعات التجارية، •
  

 ت التجارية الوطنية،اإلشراف على السياسا •
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التعاون مع املؤسسات الدولية األخرى املعنية برسم الـسياسات االقتـصادية العامليـة          •
 ).1995، جنيف، WTO: Trading into the Futureمنظمة التجارة العاملية، (

  
  : مخسة مؤمترات وزارية كما يلي1995وقد عقدت منظمة التجارة العاملية منذ إنشائها يف عام 

  
 ،1996 ديسمرب 13-9ر سنغافورة، مؤمت )1

  
 ،1998 مايو 20-18مؤمتر جنيف،  )2

  
 ،1999 ديسمرب 3- نوفمرب30مؤمتر سياتل،  )3

  
 ،2001 نوفمرب 13-9مؤمتر الدوحة،  )4

  
 .2003 سبتمرب 14-10مؤمتر كانكون،  )5

  
  .2005ومن املقرر عقد املؤمتر الوزاري القادم يف هونغ كونغ يف ديسمرب 

  
امية عدة صعوبات خالل عملية تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية منذ           وقد واجهت البلدان الن   

ومل تتحقق آمال تلك البلدان فيمـا       .  بسبب فتح حسابات جتارا اخلارجية أساسا      1995عام  
خيص طموحاا التنموية واملزايا اليت كانت ترنو إىل جنيها يف إطار عملية التكامل مع االقتـصاد                

ت البلدان املتقدمة إىل حد كبري يف فتح اقتـصاداا، وخـصوصا فيمـا خيـص           العاملي إذ تباطأ  
  .القطاعات ذات األمهية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية مثل الزراعة واملنسوجات وغريها

  
 1999من هنا، فقد انتقدت البلدانُ النامية صراحةً البلدانَ املتقدمة خالل مؤمتر سياتل يف عـام                

 هذه األخرية جلأت، من بني أمور أخرى، إىل االسـتخدام املكثـف لإلعانـات               على اعتبار أن  
املداخيلية واإلجراءات الشبيهة املشوهة للتجارة، وأساءت استخدام إجراءات مكافحة اإلغـراق،   
واستبدلت احلواجز غري التعريفية مبعايري فنية متقدمة، واستفادت بفاعلية من التـدابري الـصحية              

وأصرت البلدان النامية على إعـادة النظـر يف         . لقة بصحة النبات كحواجز جتارية    والتدابري املتع 
اتفاقيات املنظمة من أجل إرساء نظام جتاري متعدد األطراف يتحلـى باملزيـد مـن العدالـة                 

وعندما مل تستجب البلدان املتقدمة ملطالب البلدان النامية وخماوفها، منِي مؤمتر سياتل     . واإلنصاف
  .بفشل ذريع
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ويف مرحلة الحقة، أكد مؤمتر الدوحة على االعتبارات التنموية للبلدان النامية ووافق على إطالق              
وتعرف . جولة جديدة من املفاوضات التجارية تكون القضايا التنموية على رأس جدول أعماهلا           

  .2005 يناير 1 ومن املنتظر أن تنتهي يف للتنمية أجندة الدوحةهذه اجلولة اجلديدة ب
  

 بكانكون بالنجـاح بـسبب      2003ومل يكلل املؤمتر الوزاري اخلامس الذي انعقد يف سبتمرب          
اخلالفات اليت نشبت بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيـات        

 عن التعامـل    منظمة التجارة العاملية واالعتبارات التنموية للبلدان النامية وتقاعس البلدان املتقدمة         
ومع ذلك، تصر البلدان النامية على اسـتكمال  . املناسب مع تلك االعتبارات ضمن إطار املنظمة   

  .املفاوضات التجارية يف إطار أجندة الدوحة للتنمية
  
  االتفاقيات التجارية اإلقليمية. 3-1-2
  

لق وحدات اقتصادية أوسع    ترمي االتفاقيات التجارية اإلقليمية، مبا فيها االتفاقيات الثنائية، إىل خ         
وتؤثر . نطاقا من خالل حتقيق التكامل بني اقتصادات وطنية أصغر حجما على املستوى اإلقليمي            

مثل تلك االتفاقيات على االقتصادات سواء من حيث منط اإلنتاج أو التجارة اخلارجية وبالتـايل               
 أكثر تنافسية، وإعادة توجيه  على األفراد من كافة األوجه من خالل تنظيم التعريفات، وخلق بيئة          

وحبـسب مـستوى    . التجارة لصاحل البلدان املشاركة، وزيادة حجم التبادل التجاري يف اإلقليم         
منطقـة  : التكامل، فقد تأخذ التجمعات االقتصادية اإلقليمية أحد األشكال الرئيسية الستة التالية          

  .، احتاد نقدي، احتاد اقتصاديجتارة تفضيلية، منطقة جتارة حرة، احتاد مجركي، سوق مشتركة
  

ومن بني أهداف االتفاقيات االقتصادية والتجارية اإلقليمية اإلسراع بعجلـة النمـو والتنميـة              
االقتصاديني لدى البلدان املشاركة من خالل توثيق التنسيق والتعاون بينها يف ااالت التجاريـة              

رفع من مستوى التكامل بينها من خالل فتح        وبعبارة أخرى، فهي ت   . والنقدية واملالية واالقتصادية  
  .أسواقها واقتصاداا على بعضها مع التمييز جتاه األطراف الثالثة

  
ويتناقض ذلك الوضع مع مبدأ عدم التمييز وهو األهم من بني مبادئ حترير التجـارة متعـددة                 

وىل بالرعاية والذي   األطراف ضمن إطار منظمة التجارة العاملية أو ما يعرف باسم مبدأ الدولة األ            
يتم مبقتضاه تعميم التيسريات التجارية املمنوحة ألي بلد على حنو تلقائي وفوري علـى كافـة                

  .البلدان األعضاء يف املنظمة
  

وتعترب التجمعات اإلقليمية اليت يتم تشكيلها مبوجب االتفاقيات التجارية اإلقليمية استثناء هلـذا             
لتجاري متعدد األطراف وعامال مساعدا على بناءه وتعزيزه على         فهي تعترب مكملة للنظام ا    . املبدأ
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اعتبار أا تشجع حترير التجارة وتزيد من درجة تكامل االقتصادات الوطنيـة علـى املـستوى                
  .اإلقليمي

  
لذلك، ينتظر من األطراف املتعاقدة على اتفاقيات الغات، ومن بعدها منظمة التجارة العاملية، أن              

 الزيادة يف عدد تلك 2ويبني اجلدول رقم . ات التجارية اإلقليمية اليت تشترك فيها    تبلغ عن االتفاقي  
 حيث تسارعت وتريا بصورة خاصة بعد تأسيس منظمة التجـارة           1970االتفاقيات منذ عام    

ويالحظ أن كافة البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية أبلغت عـن          . 1995العاملية يف عام    
  .احدة أو أكثر من االتفاقيات التجارية اإلقليميةاشتراكها يف و

  
  2اجلدول رقم 

  عدد االتفاقيات التجارية اإلقليمية
  

  1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2001  2002  
  181  167  156  80  31  27  21  15  6  عدد االتفاقيات

  .http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htmمنظمة التجارة العاملية، : املصدر
  

وتنشط البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي كذلك يف إقامة جتمعات اقتصادية إقليمية فيما        
 جتمعا رئيسيا من بـني تلـك   18 أن تلك البلدان أعضاء يف  7ويبني اجلدول امللحق رقم     . بينها

، هي احتاد املغرب العـريب،       جتمعات 5 جتمعا مؤلفا من بلدان متجاورة، و      13التجمعات، منها   
وجملس الوحدة االقتصادية العربية وجملس التعاون لدول اخللـيج العربيـة، ومنظمـة التعـاون               
االقتصادي، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، تقتصر عضويتها على بلدان أعـضاء يف             

ومبا أن أهداف   . مع إقليمي وينتمي معظم بلدان املنظمة إىل أكثر من جت       . منظمة املؤمتر اإلسالمي  
ووظائف تلك التجمعات قد جرى تناوهلا سابقا يف أكثر من دراسة من دراسات املركز، فسوف               

  .لن يتم هنا اخلوض يف هذا املوضوع
  

كما ركزت البلدان األعضاء يف املنظمة على زيادة التعاون والتنسيق فيما بينها ضمن إطار اللجنة               
، وهي تعي احلاجة إىل     )كومسيك( والتجاري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي      الدائمة للتعاون االقتصادي  

اختاذ خطوات عملية لتحقيق التكامل االقتصادي فيما بينها متهيدا لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل             
وتوجـد  . يف إقامة سوق إسالمية مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التكامل االقتـصادي             

ساعدة تلك البلدان على التقليل من اآلثار السلبية للعوملة وجـين           ضرورة لتحقيق ذلك التكامل مل    
  .مزاياها

  
ومن شأن تنفيذ استراتيجية وخطة عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي لتعزيـز التعـاون االقتـصادي               
والتجاري بني بلداا األعضاء أن يساعد تلك البلدان على التقدم حنو إقامة شكل أكثر تقدما من                
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وميثل انطالق املفاوضات التجارية مبقتضى اتفاقية اإلطـار        . االقتصادي اإلقليمي أشكال التعاون   
بشأن نظام األفضليات التجارية بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي خطوة هامة على              
طريق حتقيق ذلك اهلدف، كما يعترب استكمال اجتماعني من اجتماعات جلنة املفاوضات التجارية        

  . بأنطاليا تطورا ملموسا يف ذلك االجتاه2004سبتمرب يف أبريل و
  
  التحرير املايل. 3-2
  

باإلضافة إىل حترير التجارة، تتمثل قناة أخرى من قنوات التكامل مع االقتصاد العاملي يف حتريـر                
ويتم فيما يلي إجراء حتليل مماثل للتحليل الذي أجري على اقتصادات البلدان            . حساب رأس املال  

 يف منظمة املؤمتر اإلسالمي من حيث درجة انفتاحها التجاري يف ضـوء عـدد مـن                 األعضاء
 1ويتمثل أول تلك املؤشرات يف حصة إمجايل تدفقات رأس املال اخلاص          . املؤشرات ذات العالقة  

ويالحظ حدوث ارتفاع مفاجئ يف تلك احلصة ). 8اجلدول امللحق رقم (يف الناتج احمللي اإلمجايل 
 بعد أن كانت تتراوح ما بني ٪12.4 لتقفز إىل 2002عضاء كمجموعة يف عام  لدى البلدان األ  

ومع ذلك، فقد ظلت تلك احلصة أدىن من متوسطها العاملي  ). 8اجلدول امللحق رقم    ( ٪8 و 7.6
ويشري ذلك بوضوح إىل أن . ، وهو أمر ينطبق على كافة سنوات الفترة قيد الدراسة٪20.8البالغ 

الية اخلاصة إىل البلدان األعضاء يف املنظمة كانت دون املستوى املطلـوب            إمجايل التدفقات الرأمس  
 بلدا عضوا يف املنظمة، مل تنجح سوى ثالثـة بلـدان          25فمن بني   . باملقارنة بباقي مناطق العامل   

فقط، هي أذربيجان والبحرين وكازخستان، يف تسجيل حصص لتلك التدفقات يف ناجتها احمللي             
وعلى مستوى اموعات الفرعية، يالحظ أن . ستوى العاملي يف العام املذكوراإلمجايل أعلى من امل

 يعود إىل جمموعة البلدان املصدرة للنفط األعضاء يف         2002الفضل يف االرتفاع الذي شهده عام       
. 2002 يف عام ٪19.1 إىل 2001 يف عام ٪6.8املنظمة حيث ارتفعت تلك النسبة لديها من 

، مل تتمكن البلدان    ٪8.6لبلدان متوسطة النمو األعضاء متوسطا مقداره       وبينما سجلت جمموعة ا   
وبينما تراجع أداء ذلك املؤشر عموما لـدى        . ٪2.8األقل منوا األعضاء من تسجيل سوى نسبة        

، فهو مل 2002جمموعيت البلدان األقل منوا األعضاء والبلدان املصدرة للنفط األعضاء باستثناء عام 
ومع ذلك، فقد   . لدى البلدان متوسطة النمو األعضاء خالل الفترة قيد الدراسة        يبد ارتفاعا سوى    

 ومن ٪20.8ظل ذلك املعدل لدى هذه اموعة األخرية أدىن نسبيا من متوسطه العاملي ومقداره  
  .2002 يف عام ٪21.2متوسطه لدى البلدان النامية ومقداره 

  

                                                           
 هي جمموع القيم املطلقة للتدفقات الواردة واملغادرة من االستثمار املباشر واستثمارات احلافظة واالستثمارات 1

األخرى اليت تسجلُ يف احلساب املايل مليزان املدفوعات باستثناء التغريات يف أصول ومطلوبات السلطات النقدية 
  ).309مؤشرات التنمية العاملية، ص (واحلكومة 
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تاح املايل حصة صايف تدفقات االستثمار األجنيب ومن املؤشرات األخرى املستخدمة يف حتليل االنف  
ويلعب هذا النوع من االسـتثمار دورا هامـا يف أي           . 2املباشر الواردة يف الناتج احمللي اإلمجايل     

اقتصاد سواء من الناحية املالية كمصدر من مصادر العمالت األجنبية يف ميزان املدفوعات أو من               
  .االقتصادي والتجاريحيث خلق فرص العمل وزيادة النشاطني 

  
ويالحظ أن األداء الشامل لبلدان املنظمة من حيث هذا املؤشر كان أضعف نسبيا من مثيله على                

أما على مستوى اموعات    ). 9اجلدول امللحق رقم    (املستوى العاملي خالل الفترة قيد الدراسة       
فبينما شهد أداء   .  األعضاء الفرعية، فيالحظ وجود اجتاه تصاعدي لدى جمموعة البلدان األقل منوا         

ويالحظ أنه  . هذه اموعة زيادة مستمرة، كان مثيليه لدى اموعتني األخريني متواضعني نسبيا          
من بني هاتني اموعتني، كانت حصة صايف االستثمار األجنيب املباشر يف الناتج احمللي اإلمجـايل               

مستمرة من متوسطها لـدى جمموعـة       لدى جمموعة البلدان متوسطة النمو األعضاء أعلى بصفة         
  .بلدان املنظمة ككل

  
  3اجلدول رقم 

  ترتيب بلدان املنظمة حسب مؤشر أداء االستثمار األجنيب املباشر
  ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  
  باكستان  116  تونس  76  بروناي  10
  سرياليون  117  بنني  82  غامبيا  12
  نا فاسوبوركي  119  نيجرييا  83  كازخستان  15
  النيجر  121  أوزبكستان  84  غويانا  17
  الكامريون  122  كوت ديفوار  86  موزمبيق  24
  بنغالديش  125  تاجيقستان  93  أذربيجان  33
  عمان  129  السنغال  94  توغو  45
  إيران  131  لبنان  96  املغرب  46
  الكويت  132  قطر  98  األردن  54
  ليبيا  134  اجلزائر  101  البحرين  56
  السعودية  135  سوريا  103  السودان  57
  اإلمارات  136  قريغيزيا  107  أوغندا  58
  اليمن  137  مصر  110  ألبانيا  67
  إندونيسيا  138  تركيا  112  مايل  68
  الغابون  139  غينيا  114  ماليزيا  70
  سورينام  140        
  .2003تقرير االستثمار العاملي، : املصدر

                                                           
 هي جمموع رأس مال حقوق امللكية، والعوائد املعاد استثمارها، ورؤوس األموال قصرية وطويلة األجل األخرى 2
  ).309مؤشرات التنمية العاملية، ص (
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 أداَء االستثمار األجـنيب  2003ة والتنمية يف عام   يقيس مؤشر وضعه مؤمتر األمم املتحدة للتجار      
ويتم مبوجب ذلك املؤشر ترتيب ). 3اجلدول رقم (املباشر يف كل بلد مقارنة بإمكاناته االقتصادية 

البلدان حسب حجم اقتصاداا، ويحسب على أساس نسبة حصة البلد يف التدفقات العاملية مـن       
وتتوفر بيانات املؤشر ملائة    . يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي    االستثمار األجنيب املباشر إىل حصتها      

ويالحظ أن معظم البلدان األعضاء يف .  منها أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي     46وأربعني بلدا،   
املنظمة اليت تتوفر البيانات حوهلا تستقطب تدفقات لالستثمار األجـنيب املباشـر مبـستويات ال           

م اقتصاداا مما يشري إىل أنه بغض النظر عن اآلفاق الواعدة ألي بلد، فإنه              تتناسب باملرة مع حج   
توجد شروط مؤسسية واقتصادية كلية هامة ال بد من توفرها جلذب تدفقات االستثمار األجنيب              

  .املباشر كما مت شرحه يف القسم السابق
  

أجل استقطاب االستثمار يف ضوء التحليل السابق، تتضح ضرورة تعزيز قدرات بلدان املنظمة من      
وينتظر من السلطات احمللية اعتماد مجلة من السياسات لتحقيق ذلك اهلدف، منها . األجنيب املباشر

حتسني رأس املال البشري، وااللتزام بسياسات اقتصادية كلية سليمة وقابلة للتنبؤ، وبنـاء أطـر               
تاح التجاري مبا حيقق التوازن بـني  مؤسسية وقانونية سليمة، واحملافظة على درجة كافية من االنف     

  .احلاجات التنموية للبلد املتلقي واحلوافز املقدمة للمستثمر األجنيب
  

، يالحظ أن منو هذه القناة من قنوات التمويل كان سـريعا يف             3ومن حيث استثمارات احلافظة   
بة للبلـدان   أمـا بالنـس   ). 10اجلدول امللحق رقم    (األسواق املتقدمة خالل الفترة قيد الدراسة       

وبوصفها . األعضاء يف املنظمة، فقد كان مستوى تلك االستثمارات فيها متواضعا وكثري التقلب           
مصدرا هاما من مصادر التمويل اإلمنائي، تعترب تلك االستثمارات األداة اليت تنطوي على أكـرب               

  .قدر من اازفة بالنسبة لآلفاق التنموية ألي اقتصاد
  

 مستواها وتقلبها املستمر، يالحظ أيضا أن استثمارات احلافظة أصبحت         وبغض النظر عن اخنفاض   
فمـن بـني    . تتركز يف عدد حمدود من بلدان املنظمة، وخصوصا البلدان متوسطة النمو األعضاء           

 بلدا هذا النـوع مـن   18البلدان التسعة والثالثني األعضاء اليت تتوفر البيانات حوهلا، استقطب   
وعلى .  بلدا 23 بلدا من أصل     19، بلغ هذا العدد     2002ويف عام   . 1990التدفقات يف عام    

مستوى اموعات الفرعية، حصلت البلدان األقل منوا األعضاء علـى أدىن نـسبة مـن تلـك        
وعليه، يشري األداء الشامل لذلك املؤشر إىل أن البلدان األعضاء مل تنجح يف تفعيل دور . التدفقات

                                                           
تريات األسهم جمموع أموال البلد والعوائد اإليداعية ومش( تشمل تدفقات حمافظ األسهم غري املولِّدة للديون 3

) السندات املشتراة من قبل املستثمرين األجانب(، وتدفقات حمافظ الديون )املباشرة من قبل املستثمرين األجانب
  ).329مؤشرات التنمية العاملية، ص (
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ك كما ترتئيه خمتلف الدراسات االقتصادية وأا تعاين من عدم          تلك التدفقات يف تعديل االستهال    
  .استقرار تلك األداة من أدوات التكامل االقتصادي وتقلبها على حنو غري متوقع

  
  4اجلدول رقم 

  رمسلـــة الســـوق
  )حصص مئوية(

  
  1990  1995  2000  2001  2002  2003  

البلدان األقل منوا 
  0.5  0.6  0.6  0.3  0.3  0.2  األعضاء

البلدان متوسطة النمو 
  65.6  66.3  58.7  65.4  83.7  49.8  األعضاء

البلدان املصدرة للنفط 
  33.9  33.1  40.8  34.4  16.0  50.1  األعضاء

جمموع بلدان املنظمة 
  558.8  371.9  403.1  418.3  407.9  169.7  )مليار دوالر(

.17781  9399.7  )مليار دوالر(العامل 
7  

36030.
8  

32189.
2  

27561.
7  

23359.
5  

حصة بلدان املنظمة 
  2.4  1.3  1.3  1.2  2.3  1.8  يف اإلمجايل العاملي

  
على الرغم من التقلبات اليت تتسم ا تدفقات استثمارات احلافظة، فإن قسما منها، وهو حمـافظ      
األسهم، يكتسي أمهية خاصة يف تعميق األسواق املالية احمللية وتوفري أداة أقل تكلفة مـن أدوات                

 والتطورات اليت شهدا خالل الفترة 4من هنا، تعترب رمسلة السوق. الشركات عدا االقتراضمتويل 
قيد الدراسة مؤشرا جيدا على مدى استفادة البلدان األعضاء من التكامل املايل مـع االقتـصاد                

وحسب البيانات املتاحة، يالحظ أن حصة رمسلة األسـواق         ). 11اجلدول امللحق رقم    (العاملي  
 يف عـام    ٪2.3 إىل نسبة    1990 يف عام    ٪1.8مية يف اإلمجايل العاملي تزايدت من نسبة        اإلسال

وعلى الرغم من تزايد تلـك النـسبة        ). 4اجلدول رقم    (2003 يف عام    ٪2.4 ونسبة   1995
بصورة خاصة خالل النصف األول من تسعينات القرن املاضي، فإن كفايتها يف متويل القطـاع               

لذلك، فإن األرقام اخلاصة ذا املؤشر أيضا تشري إىل         . تظل حمطا للجدل  اخلاص بالبلدان األعضاء    
  .أنه ال يزال هناك خطوات ينبغي اختاذها حىت تستفيد البلدان األعضاء من االنفتاح املايل

  
وعلى مستوى اموعات الفرعية، يالحظ أن البلدان األقل منوا األعضاء سـجلت أدىن حـصة               

وبغض النظـر عـن بـاقي    . البلدان متوسطة النمو األعضاء أعالها   لرمسلة السوق بينما سجلت     
                                                           

  ).269مؤشرات التنمية العاملية، ص (سعر احلصة مضروبا يف عدد احلصص القائمة  4
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االعتبارات، فمن املالحظات املهمة أن رمسلة السوق شهدت زيادة منتظمة لدى كافة اموعات             
  .الفرعية، وإن تباينت وترية تلك الزيادة من جمموعة فرعية إىل أخرى

  
وات التمويل للـشركات واملـستثمرين   ومتثل أسواق األسهم أداة هامة ومنخفضة التكلفة من أد   

لذلك، فإن قيام البلدان األعضاء بتطوير بورصـاا        . املاليني وفرصة لتنويع حمافظهم االستثمارية    
املالية أمر على درجة كبرية من األمهية وخصوصا من أجل االستفادة من الفرص الـيت يوفرهـا                 

ي إىل املسامهة يف زيادة رمسلـة أسـواق         ويف هذا السياق، ميكن إرساء نظام يرم      . التكامل املايل 
األسهم يف البلدان األعضاء ويف الوقت نفسه زيادة فرص الربح املتاحة للمستثمرين مـن تلـك                

  .البلدان
  
  التحرير من خالل تنفيذ سياسات صندوق النقد الدويل. 3-2-1
  

ي إنتاج وجتارة السلع ملا كان التكامل مع االقتصاد العاملي ينطوي على فتح االقتصادات الوطنية، أ
واخلدمات، من خالل اإلزالة اجلزئية للحواجز التعريفية وغري التعريفية، فقد أصبحت اقتصادات            

وبسبب الطبيعة التنافسية لالقتصاد العاملي، . البلدان النامية عرضة ملنافسة شرسة من العامل اخلارجي
 انتهاء نشاط الشركات ذات اهلـامش       اخنفضت األسعار احمللية للسلع واخلدمات مما قد يؤدي إىل        

  .الرحبي املنخفض والتكاليف اإلنتاجية املرتفعة واختفائها من الساحة
  

ومن ناحية أخرى، يتطلب احتدام املنافسة على املستوى العاملي تعديل االقتصادات على املستوى             
تكاليفية األسـاس   الكلي حبيث تضطر البلدان إىل حتويل تركيزها باجتاه تنفيذ سياسات اقتصادية            

  .بدال من السياسات والربامج اإلنسانية واالجتماعية
  

ومبا أا أحد   . ومتثل الضرائب املصدر األساسي من مصادر متويل اخلدمات اإلنسانية واالجتماعية         
عناصر التكلفة بالنسبة للقطاع اخلاص، فهي تؤثر بصورة مباشرة على القـرارات االسـتثمارية              

لذلك، مل يكن هناك مفر مـن خفـض النفقـات           .  والدوليني على السواء   للمستثمرين احملليني 
فقد كان على   . احلكومية على بعض تلك اخلدمات يف خضم عملية التكامل مع االقتصاد العاملي           

البلدان االستجابة للضغوط التنافسية من العامل اخلارجي من خالل خفض األجور والنفقات على             
وغريها من أجل زيادة القدرة التنافسية القتصاداا احمللية بالرغم مما          اخلدمات مثل التعليم والصحة     

وبعبارة أخرى، تأثرت بعض . سيترتب على ذلك من تكاليف اجتماعية باهظة على املدى الطويل
البلدان النامية، وإن كان بدرجات متفاوتة، تأثرا كبريا بفتح اقتصاداا متهيـدا لتكاملـها مـع                

  .االقتصاد العاملي
  

ومن ناحية أخرى، أدى فتح حساب رأس املال وإزالة القيود على الصرف األجـنيب إىل زيـادة                 
حرية تنقل رأس املال اخلاص عرب البلدان، مبا فيها البلدان النامية، وإىل نشوء أسواق نقدية ومالية                
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را حلاجتها إىل وقد كان هذا التطور إجيابيا من وجهة نظر البلدان النامية نظ. ورأمسالية أكثر تكامال
كما أن السيطرة على عرض النقود وأسـعار        . رؤوس األموال األجنبية لتحقيق تطلعاا التنموية     

الفائدة والصرف أصبح أمرا متزايد الصعوبة بالنسبة للمصارف املركزيـة والـسلطات النقديـة      
عامل مع تقلبات   وكنتيجة لذلك، اضطرت البلدان النامية أثناء عملية التكامل إىل الت         . واحلكومات

حادة يف العمالت الوطنية والعاملية واألسواق املالية ومع اختالالت خطرية سواء على مـستوى              
وكانت تلك هي البيئة اليت شهدت اندالع . ميزان املدفوعات أو على املستوى اهليكلي القتصاداا

 الروسية يف عـام    ، واألزمة 1997، واألزمة اآلسيوية يف عام      1994األزمة املكسيكية يف عام     
1998.  

  
ويف ظل تلك الظروف، اضطر العديد من البلدان النامية إىل اللجوء إىل موارد صـندوق النقـد                 

وعلى الرغم من أن املسؤولية األساسية للصندوق تتمثل يف    . الدويل إلعادة االنتعاش إىل اقتصاداا    
         إال أن تلك العملية ليـست       5امنح القروض إىل البلدان اليت تواجه مشاكل يف موازين مدفوعا ،

فكما تنص عليه صراحة مصادره، يهدف الصندوق، من خالل هذه املساعدة . جمرد إقراض عادي
املالية، إىل متكني البلدان من إعادة بناء احتياطياا من العمالت األجنبية وحتقيق االستقرار لعمالا 

لصندوق ختفيف وطأة سياسـات التعـديل       كما يراد من قروض ا    . واالستمرار يف متويل وارداا   
اهليكلي واإلصالح اليت يتعني على البلد املعين تطبيقها إلصالح اخللل يف ميزان مدفوعاته ويئـة               

). October 2004aصندوق النقـد الـدويل،      (البيئة املناسبة من أجل حتقيق منو اقتصادي قوي         
تعديل اهليكلي ضمن اقتصاد البلـد      وبعبارة أخرى، تدعم قروض الصندوق جهود االستقرار وال       

وبطبيعة احلال، تنطوي . املعين دف زيادة مستوى حتريره وعوملته، أي تكامله مع االقتصاد العاملي
برامج الصندوق لالستقرار والتعديل اهليكلي على شروط وإجراءات قاسية، مبا فيهـا تقلـيص              

ة من خالل إزالة اإلعانة الـسعرية، وحتريـر         الربامج اإلنسانية واالجتماعية، وحترير األسعار احمللي     
التجارة اخلارجية من خالل إزالة القيود الكمية وخفض التعريفات، وإزالة احلواجز احلكومية على       

  .النشاطات االقتصادية، وخصخصة املؤسسات واملنشآت احلكومية مبا فيها املصارف
  

مة املؤمتر اإلسالمي، العديد من بـرامج       وقد طبقت البلدان النامية، مبا فيها تلك األعضاء يف منظ         
وكما هـو   . االستقرار والتعديل اهليكلي اليت يشرف عليها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل          

احلال بالنسبة لربامج الصندوق، دف ائتمانات البنك إىل حترير األسـعار واألسـواق احملليـة،               
ويقتصر هذا القسم من الورقة علـى       . وخصخصة املنشآت احلكومية، وحترير التجارة اخلارجية     

  .برامج الصندوق
  

                                                           
5 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/howlend.htm 2004 كما يف أكتوبر.  
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ويذكر من بني ترتيبات الصندوق اتفاقات االستعداد االئتماين اليت يسمح مبوجبها للبلد العـضو              
بالسحب من حساب املوارد العامة للصندوق وفق الشروط املتفق عليها ومن بينها مبلغ القرض،              

ويتم االتفاق  .  واخلطوات اليت يتعني تنفيذها للحصول عليه      وأجله، وهو عام أو عامني يف العادة،      
على تلك الشروط بعد مشاورات بني الصندوق والبلد العضو، وهي ترمي يف معظمها إىل حتسني               
وضع ميزان املدفوعات على حنو مستدام من خالل زيادة الصادرات وخفض الواردات، وتشمل             

افسة العاملية وفتح حساب رأس املال مبا يسمح حبريـة          سياسات لتحرير التجارة اخلارجية أمام املن     
كما تتم إعادة هيكلة االقتصاد احمللي من خالل إجراءات تقشفية تطبق على . تنقل رؤوس األموال

وعادة ما تكون تلك اإلجراءات حمـل انتقـاد    . القطاعني املايل واملصريف وعلى امليزانية احلكومية     
امج االجتماعية والتنمية البشرية ومستوى املـداخيل وتوزيعهـا         بسبب تأثرياا املناوئة على الرب    

  .واالستخدام و، بصورة خاصة، الفقر
  

، إىل تعزيـز مركـز   تسهيل النمو واحلد من الفقر  ودف أداة أخرى من أدوات الصندوق، هي        
عيشة ميزان املدفوعات ودعم النمو االقتصادي لدى البلدان األعضاء الفقرية مبا يرفع من مستوى م  

ومبوجب هذا التسهيل، ميكن للبلدان منخفـضة الـدخل         . شعوا وخيفف من حدة الفقر لديها     
 بلدا مـن البلـدان   80ويستفيد من التسهيل حاليا     . االقتراض من الصندوق وفق شروط ميسرة     

وتقدم القروض على دفعات ضمن ترتيبات ملدة ثالث سنوات ورهنا بالوفـاء            . منخفضة الدخل 
ويتضمن التسهيل إجراءات تتعلق بالسياسات دف      . ء واستكمال مراجعات الربنامج   مبعايري األدا 

وكما تشري إليـه ورقـات      . ختفيف الفقر من خالل إعادة هيكلة االقتصاد ودعم استدامة النمو         
استراتيجية ختفيف حدة الفقر، تتضمن أهداف الربنامج نقاطا بشأن التقارب مع إطار اقتـصاد              

  .السوق
  

التعديل اهليكلـي لتقـدمي     تسهيل   حتت عنوان    1987عمل ذا التسهيل يف ديسمرب      وقد بدأ ال  
ويف . مساعدات بشروط ميسرة للبلدان منخفضة الدخل اليت تواجه مشكالت يف ميزان مدفوعاا   

.  اهليكلي عديلالتسهيل التمويلي املعزز للت   ، مت توسيع نطاق التسهيل املذكور ليصبح        1994عام  
صبح ختفيف الفقر أحد أهم عناصر التسهيل وتغري امسه إىل تسهيل النمو واحلد ، أ1999ويف عام 
  .من الفقر

  
 الذي بـدأ    الصندوق املمدد آخر من تسهيالت صندوق النقد الدويل يف تسهيل          تسهيلٌويتمثل  

 لدعم الربامج االقتصادية اليت متتد عادة ملدة ثـالث سـنوات ـدف              1974العمل به يف عام     
ويف العـادة   . ت ميزان املدفوعات نتيجة للمشاكل االقتصادية الكلية واهليكليـة        تصحيح اختالال 

يذكر الربنامج االقتصادي للبلد العضو األهداف العامة لفترة السنوات الثالث والسياسات احملددة            
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أما السياسات اليت ستطبق خالل الـسنوات التاليـة، فيـتم           . املزمع تطبيقها خالل السنة األوىل    
  .خالل املراجعات الدورية للربنامجحتديدها 

  
 عدد التسهيالت االئتمانية اليت حصل عليها كل بلد عـضو يف            13ويوضح اجلدول امللحق رقم     

ويالحظ أن البلدان األعضاء وافقـت علـى        .  حسب نوع كل تسهيل    1990املنظمة منذ عام    
ت مت سحبها ضمن  مليارا30.9 مليارا من حقوق السحب اخلاصة، منها 43.3اقتراض ما قيمته 

كما وافقت عشرة بلدان أعضاء على اقتراض مـا قيمتـه           .  اتفاقا لالستعداد االئتماين   46إطار  
 اتفاقـا   15ضمن إطار   )  مليارات 9.8سحب منها   ( مليارا من حقوق السحب اخلاصة       13.1

صة  مليار من حقوق السحب اخلا8.2 بلدا على اقتراض ما قيمته 25، والصندوق املمددلتسهيل 
 بلـدا   12 اتفاقا لتسهيل النمو واحلد من الفقر، و       71ضمن إطار   )  مليارات 5.9سحب منها   (

)  مليونا 766سحب منها   ( مليونا فقط من حقوق السحب اخلاصة        834على اقتراض ما قيمته     
 بلدا عضوا قد اتفق علـى       38وبذلك، يكون   .  اتفاقا لتسهيل التعديل اهليكلي    12ضمن إطار   

 مليارا مت سـحبها بالفعـل،   47.3 مليارا من من حقوق السحب اخلاصة، منها     65.4اقتراض  
  .1990 اتفاقا اقتراضيا منذ عام 144ضمن إطار 

  
  التكامل والبىن األساسية املادية واهليكلية. 4
  

إن النتائج اإلجيابية لتحرير التجارة وحسابات رأس املال ال تتأتى تلقائيا، وإمنا رهن باستيفاء عدد               
ومن حيث الوضع الراهن لتكامل     .  الشروط األساسية وإرساء األطر املادية واملؤسسية الالزمة       من

بلدان املنظمة مع االقتصاد العاملي، يالحظ أن عملية االنفتاح سارت بوترية سريعة نسبيا منذ عام               
ل هناك إال أنه على الرغم من هذه الوترية السريعة، فإنه يظ     .  وإن صادفتها بعض التقلبات    1990

الكثري الذي ينبغي على تلك البلدان عمله من أجل جين املزيد من مزايا التحرير وتقليص املخاطر                
ولعل تعزيز البىن األساسية املادية واملؤسسية من أهم اخلطوات املطلوب اختاذها يف هذا . املرتبطة به

  .االجتاه
  
  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات. 4-1
  

ومن بني العوامـل الـيت      . العاملي أكثر تكامال وترابطا من أي وقت مضى       لقد أصبح االقتصاد    
أسهمت بدرجة كبرية يف هذه العملية االبتكارات التكنولوجية والتحسينات والتطـورات الـيت             

وتذكر بصورة خاصة إمكانيـة تبـادل املعلومـات         . شهدا البىن األساسية للنقل واملواصالت    
إلنترنت ملا تتيحه من سهولة يف احلصول على املعلومات واخلدمات          والبيانات بني احلواسيب عرب ا    

وليس من قبيل الصدفة أن تتسارع وتـرية        . مبا جعلها احملرك للتجارة العاملية يف السلع واخلدمات       
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عملييت العوملة والتكامل خالل تسعينات القرن املاضي، أي مع انطالق خدمات اإلنترنت واتساع        
  .نطاق انتشارها

  
ر اإلشارة هنا إىل أنه على الرغم من أن اإلنترنت أصبحت مكونا ال غىن عنه من مكونـات      وجتد

، فإنه فيما يتعلق بالدراية الفنية واملعلومات التقنية واخلربات، فإـا           )اإللكترونية(التجارة الدولية   
صارمة مبوجب تصبح عدمية اجلدوى نظرا ملا خيضع له اجلزء األكرب من املعلومات التقنية من محاية 

القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات محاية حقوق امللكية الفكرية ضـمن             
  .إطار منظمة التجارة العاملية

  
  5اجلدول رقم 

  2002املؤشرات األساسية للمعلومات واالتصاالت، 
  

  العامل  بلدان املنظمة  
نسبة بلدان 

 املنظمة إىل العامل
)٪(  

  7.2  1091575.7  78742.1  )000 (هلاتف الرئيسيةعدد خطوط ا
لكل  عدد خطوط اهلاتف الرئيسية

    17.9  6.3   من السكان100
( عدد املشتركني يف اهلاتف احملمول 

000(  82861.4  1162674.6  7.1  
لكل عدد املشتركني يف اهلاتف احملمول 

    19.1  6.6   من السكان100
  4.2  587518  24877  )000(عدد احلواسيب الشخصية 

 100عدد احلواسيب الشخصية لكل 
    9.9  2.1  من السكان

  0.3  157581802  458432  عدد مشغلي اإلنترنت
 10000لكل  عدد مشغلي اإلنترنت

    258.6  3.8  من السكان
  5.8  623023  36266  )000 (عدد مستخدمي اإلنترنت

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 
    1022.0  288.5  من السكان 10000

، 2004مركز أنقرة، دور النقـل واالتـصاالت يف إقامـة سـوق إسـالمية مـشتركة، نـوفمرب                   : دراملص
ERT/ACC20/SM1.  

  
وقد لعبت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات دورا هاما يف تيسري عوملة األسواق املالية وتـدويل              

س خدماا حبيث أصبحت املصارف والنشاطات املصرفية وأسواق العمـالت واألسـهم ورؤو           
فمن ناحية، زاد ذلك التطور يف األسواق املالية العاملية من . األموال العاملية ترتبط ببعضها إلكترونيا

املزايا اليت حيصل عليها مستخدمو تلك اخلدمات ومن فرص االستثمارية املتاحة هلم، كما اختصر              
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ومـن ناحيـة    . سابقةالوقت وتراجعت تكلفة النقل إىل حد كبري مقارنة باملمارسات التقليدية ال          
أخرى، أدى تقدم التكنولوجيا وحترير حسابات رأس املال إىل نشوء بيئة أكثر تنافسية يف البلدان               

فقد اضطرت املصارف واملؤسسات املالية يف تلك البلدان إىل مواجهة صعوبات مجة أثناء             . النامية
عامل مع تلـك التكنولوجيـات      فتح خدماا املالية للمنافسة الدولية وإىل التعرف على كيفية الت         

املعقدة وإعادة هيكلة آلياا التشغيلية وبالتايل حتسني جودة خدماا لتنافس مثيالا على املستوى             
  .العاملي

  
ويالحظ أنه يف عاملنا املترابط من حيث املعلومات واالتصاالت، فإن وضع البنية األساسية للبلدان              

 غري واعدة عند مقارنتها مبا هي عليه لدى البلدان املتقدمة أو            األعضاء يف املنظمة يف هذين االني     
فحصة بلدان املنظمة يف خطوط اهلاتف الرئيسية يف اإلمجـايل العـاملي مل             . على املستوى العاملي  

 100ومن حيث عدد تلك اخلطوط لكل ). 5اجلدول رقم  (2002 يف عام ٪7.2تتجاوز نسبة 
 17.9 خطوط أو حوايل ثلث املتوسط العاملي ومقداره         6.3من السكان، يالحظ أنه مل يتجاوز       

 7.1ومن حيث عدد املشتركني يف اهلاتف احملمول، يالحظ أن حصة بلدان املنظمة بلغت              . خطا
ومن حيث عدد املشتركني يف هذا اهلاتف لكل مائة من السكان،           . مشتركني فقط يف العام نفسه    

  .لث متوسطه العاملي مشتركني أي أيضا حوايل ث6.6يالحظ أنه يبلغ 
  

وفيما خيص احلواسيب واإلنترنت، يالحظ أن قدرات البلدان األعـضاء يف املنظمـة شـديدة               
االخنفاض مقارنة باملتوسطات العاملية حيث ال تتعدى نسبة احلواسيب الشخصية لـدى البلـدان         

الـسكان   من   100ويبلغ عدد تلك احلواسيب لكل      .  من اإلمجايل العاملي   ٪4.2اإلسالمية نسبة   
ومن .  حواسيب، أي حوايل مخس املتوسط العاملي      9.9 فقط من املتوسط العاملي ومقداره       2.1

حيث مضيفي ومستخدمي اإلنترنت، فإن حصتيهما لدى بلدان املنظمة كمجموعة ال تزيدان على 
  ).5اجلدول رقم  (6 على التوايل من اموع العاملي٪5.8 و0.3

  
 الوضع غري املُرضي لبلدان املنظمة من حيث بناها األساسـية            الضوء على  5ويلقي اجلدول رقم    

وميثل هـذا   . وقدراا وتقدمها على صعيد منتجات وخدمات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات        
االخنفاض يف مستوى احلصول على تلك التكنولوجيا واخلدمات عائقا أمام بلـدان املنظمـة يف               

  .سد الفجوة التنموية اليت تفصلها عن البلدان املتقدمةجهودها للتكامل مع االقتصاد العاملي و
  

                                                           
 لالطالع على حتليل وتقييم أكثر تفصيال لوضع قطاع االتصاالت يف بلدان املنظمة، انظر تقرير مركـز أنقـرة          6

  .ERT/ACC20/SM1، 2004، نوفمرب "دور النقل واالتصاالت يف إقامة سوق إسالمية مشتركة"بعنوان 
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ومن شأن رفع كفاءة البنية األساسية يف جمال االتصاالت ودعمها باملنتجات ذات التكنولوجيـا              
وسيسهم إنشاء إطـار  . املتقدمة أن يؤثرا بصورة إجيابية على قطاعي التجارة واملالية بصفة خاصة         

ا بني البلدان األعضاء يف زيادة الكفاءة واإلنتاجية والتنافسية يف          فاعل للمعلومات واالتصاالت فيم   
  .أسواقها احمللية مبا سيساعدها على التخصص يف القطاعات ذات القيمة املضافة املرتفعة

  
  النقـــل. 4-2
  

تكتسي البنية األساسية للنقل يف أي بلد نفس أمهية قدراته يف جمال االتصاالت واملعلومات مـن                
ويظهر ذلك بوضوح من خالل الترابط القائم بني خمتلف الصناعات          . نشاطاته التجارية أجل دعم   

فباإلضافة إىل النقل، توجد ضرورة لنقل األفراد، أو الوكالء االقتصاديني، أيضا . ضمن أي اقتصاد
  .من مكان إىل آخر

  
ومن شـأن   . ديوقد ساعد دخول التكنولوجيا احلديثة إىل هذا القطاع على جتاوزه لدوره التقلي           

بلوغ املستوى املناسب للبنية األساسية للنقل والتشغيل السلس والفاعل ملختلف وسائطه أن يزيدا             
  .من كفاءة وإنتاجية كافة القطاعات يف أي بلد وقدرته التنافسية على املستوى الدويل

  
ع االقتـصاد  وستضيف تلك التكنولوجيا حلقات إجيابية يف عالقات البلد الدولية وتيسر تكامله م         

وبطبيعة احلال، ال ميكن الكالم عن مثل ذلك التكامل بدون بلوغ املستويات املناسبة يف              . العاملي
من هنا، فإن االتصاالت والنقل . شبكات النقل مبختلف أشكاهلا لربط البلد املعين باألسواق العاملية

  .يلعبان دورين حيويني ومتالزمني يف هذا املضمار
  

األساسية للنقل لدى بلدان املنظمة، يالحظ أنه على الرغم من الـتغري الـذي              ومن حيث البنية    
تشهده وسائل النقل املختلفة، فإن حصة هذا القطاع لديها يف اإلمجايل العاملي أفضل نسبيا مـن                

املعبدة (مثيلتها يف قطاع املعلومات واالتصاالت إذ متتلك تلك البلدان شبكة من الطرق السريعة              
 من اإلجـمايل   ٪10.4 ماليني كيلومتر وهو ما يعادل نسبة        3يبلغ طوهلا حوايل    ) ةوغري املعبد 

وفيما خيص السكك احلديدية، يصل طـول الـشبكة اإلسـالمية إىل            ). 6اجلدول رقم   (العاملي  
  . من اإلمجايل املذكور٪9.1 كيلومتر أو نسبة 101304

  
 ميناء بينما يصل عدد 277دان املنظمة ومن حيث النقل البحري، يبلغ عدد املوانئ الرئيسية يف بل

وميثل إمجايل األسطول البحري اإلسالمي، مقاسا بإمجـايل األطنـان          .  سفينة 2716السفن إىل   
 فيما خيـص سـفن      ٪3.3وتتراوح تلك النسبة ما بني      .  من اإلمجايل العاملي   ٪6املسجلة، نسبة   
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 فيما  ٪8ن نقل البضائع، و    فيما خيص سف   ٪7.8 فيما خيص ناقالت النفط، و     ٪7.2احلاويات، و 
  .خيص أنواع السفن األخرى

  
 مطـارا، منـها     4485وفيما خيص النقل اجلوي، يبلغ عدد املطارات لدى البلدان اإلسـالمية            

ويالحـظ أن مركـز   .  من اموع٪30 مطارا فقط ذات ممرات معبدة أو نسبة حوايل  1326
فمـن حيـث عـدد      . ضا مل يكن مرضيا   بلدان املنظمة من حيث حركة املالحة اجلوية املدنية أي        

كيلومترات الطريان واملسافرين اجلويني، يالحظ أن حصيت تلك البلدان من اإلمجايل العاملي مل تتعد 
  . على التوايل٪6.5 و6.2

  
  6اجلدول رقم 

  مؤشرات النقل األساسية
  

  العامل  بلدان املنظمة  
بلدان املنظمة 
كنسبة من 

  )٪ (العامل
  10.4  28510315  2969967  )كيلومتر(ريعة إمجايل الطرق الس

  9.1  1115205  101304  )كيلومتر(شبكات السكك احلديدية 
    غري متوفرة  277  عدد املوانئ الرئيسية

    غري متوفرة  2716  عدد السفن
 )إمجايل األطنان املسجلة (2002 ديسمرب 31األسطول التجاري كما يف 

  6.0  591704137  35483049  إمجايل عدد السفن
  7.2  179819924  12928367  ناقالت النفط

  4.0  171628160  6924362  سفن نقل البضائع السائبة
  7.8  89727245  6972508  سفن البضائع العامة

  3.3  72206406  2374899  سفن احلاويات
  8.0  78322402  6282912  السفن األخرى
    غري متوفرة  3159  )ممرات غري معبدة(عدد املطارات 

    غري متوفرة  1326  )ممرات معبدة(ارات عدد املط
    غري متوفرة  4485  إمجايل عدد املطارات

        2000حركة املالحة اجلوية يف عام 
  6.2  25155  1553  )مليون(كيلومترات الطريان 

  6.5  1655164  107675  )000(عدد املسافرين 
  6.9  3014211  207136  عدد املسافرين للكيلومتر

  6.7  400740  27016  للكيلومترإمجايل عدد األطنان 
، 2004، نـوفمرب    "دور النقل واالتـصاالت يف إقامـة سـوق إسـالمية مـشتركة            "مركز أنقرة ،    : املصدر

ERT/ACC20/SM1.  
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وعليه، فمن زاوية شاملة، وبالنظر إىل مساحتها الشاسعة بريا وحبريا وانتشارها على امتداد أربع              
عامل، فإن املستوى الذي بلغته بلدان املنظمة من حيث قارات حبيث متثل مساحتها سدس مساحة ال 

البنية األساسية للنقل وخدماته يظل شديد االخنفاض وغري كاف لسد احتياجاا ومساعدا على             
  .التكامل بصورة أفضل مع االقتصاد العاملي

  
  بناء القدرات املؤسسية. 4-3
  

لتجارية وحترير التدفقات الرأمسالية االقتصادت     يضطَر االنفتاح من خالل إزالة احلواجز والقيود ا       
النامية إىل التعامل مع العبني اقتصاديني جدد تتباين ممارسام التجارية وتـشريعام وعـادام              

ويف هذا املناخ اجلديد، تصبح املمارسات واملؤسسات واألطر القانونية التقليدية غري           . وأحجامهم
من هنا،  . دم والتعقيد اليت تنطوي عليها عمليات التحرير تلك       قادرة على الصمود أمام درجة التق     

فإن عملية التكامل مع االقتصاد العاملي تتطلب يئة بيئة جديدة يمنح فيهـا كافـة الالعـبني                 
ويصبح ذلك يف   . االقتصاديني، حمليني وأجانب، نفس املعاملة واحلقوق وتتاح هلم نفس املعلومات         

لذلك، فإن التكامل مع االقتصاد العاملي يتطلب . ديناميكيات آلية السوقاملتناول عند تأسيس أهم 
  .اعتماد اهلياكل املؤسسية األساسية القتصاد السوق

  
وتتدرج إعادة اهليكلة املؤسسية ما بني إزالة العوامل املشوهة آللية األسعار، وإرساء أطر لتـسوية        

ديناميكيات السوق، وضمان حرية العبور من      النـزاعات وامللكية، ومنع التدخالت غري الفنية يف        
ومن املهم كذلك وقـف     . وإىل السوق، واعتماد إجراءات شفافة يف رسم السياسات وتنفيذها        

االختيار املناوئ من خالل فتح الطريق أمام الشركات احمللية ومساعدا على لعب دور اللبنـات             
  .اليت يقوم ا االقتصاد احمللي

  
ت يف السوق ومؤسسات ضعيفة، ميكن أن يسري التكامل املايل يف االجتاه            ويف حالة وجود تشوها   

العكسي مبا يؤدي إىل هروب رؤوس األموال من البلدان اليت تندر فيها رؤوس األموال إىل البلدان      
ويف ظل بيئة كهذه، تؤدي التشوهات واالحنرافات بعيدا عن هيكل الـسوق إىل             . اليت تتوفر فيها  

لذلك، فإنه ال بد    . ص املوارد والتأثري سلبا على النمو والتنمية االقتصاديني       إحداث خلل يف ختصي   
  .من وجود آليات مؤسسية ومالية سليمة من أجل الدفع بعجلة النمو وجين مزايا التكامل املايل

  
وكما مت عرضه يف هذا القسم من الورقة، ميكن أن يتمخض التكامل مع االقتصاد العـاملي عـن         

ويعترب ذلك أمرا أساسيا يف املسار      .  استكمل بتهيئة البيئة املادية واملؤسسية الالزمة      نتائج أفضل إذا  
التنموي على اعتبار أنه ال ميكن بدون وجود مثل تلك البيئة أن تعمل الشركات بفاعلية، ومـن                 

  .شأنه اإلسراع بوترية النمو والتنمية االقتصاديني
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  املالحظـات اخلتـامية. 5

  
اقتصاد، سواء من حيث جتارته أو حسابه الرأمسايل، أي بعبارة أخرى لتكامله مع             إن النفتاح أي    

فمن الناحية النظرية، يستند الرأي املـساند لـذلك         . االقتصاد العاملي، انعكاسات واسعة النطاق    
 ويساعد، من بني أمور أخرى، على حتقيـق         ،االنفتاح إىل كونه يشكل دافعا للتنمية االقتصادية      

 أسعار السلع اليت ينتجها ذلك االقتصاد ومثيالا على املستوى الـدويل، وزيـادة              التقارب بني 
اخليارات أمام املستهلك ومستوى رفاهيته، وزيادة تنافسية اهليكل اإلنتاجي، وتوسـيع القاعـدة             
 املعرفية والتكنولوجية للبلد وتضخيم خمزونه املايل احمللي مبا يتيح املزيد من األدوات التمويلية مـن     

وبعبارة أخرى، فإنه اسـتنادا إىل      . أجل التنمية ومن احلوافز من أجل بناء القدرات واملؤسسات        
االعتقاد بأن السوق املفتوح يتيح ختصيصا أفضل للموارد، ينتظر من التكامل االقتصادي العاملي أن 

النامية الوصـفة   كما يعتقد أن ذلك التكامل ميثل بالنسبة للبلدان         . يرفع من مستوى الرفاه العاملي    
اجلاهزة من أجل حل املشاكل املتعلقة بالنمو والتنمية لديها وسرعة سد الفجوة التنمويـة الـيت                

  .تفصلها عن البلدان املتقدمة
  

فهـي  . إال أن الدراسات التجريبية والتجارب الواقعية على مستوى العامل تناقض تلك التوقعات           
وطنية مع عملية االنفتاح ونتائجها حبذر وحنكة مـن         تشري إىل احلاجة إىل أن تتعامل السلطات ال       

أمـا  . خالل تبين سياسات متناسقة تكفل تفادي املخاطر املرتبطة بتلك العملية وجين مزاياهـا            
اإلخفاق يف ذلك، فقد يفرض على بعض االقتصادات شروطا يكون من شأا االحنراف بعيدا عن 

  .املسار التنموي على املدى الطويل
  

ذلك، فإنه باستثناء عدد حمدود من البلدان يف آسيا، أدركت العديد من البلدان النامية              وكنتيجة ل 
أنه ليس مبقدورها مواصلة نفس أدائها السابق، يف حني وجد البعض اآلخر نفسه يف حالة مستمرة 

وحـل القلـق    . من التراجع والتهميش يف خضم مشاكل اقتصادية واجتماعية وتنموية متفاقمة         
  .حمل اآلمال السابقةواالضطراب 

  
وكما هو احلال بالنسبة للبلدان النامية األخرى، عملت البلدان األعـضاء يف منظمـة املـؤمتر                

وعنـد  . اإلسالمي على حترير جتارا وقطاعها املايل كرد فعل على الضغوط التنافسية اخلارجيـة           
إن تلك البلـدان، يف     حتليل خمتلف مؤشرات االنفتاح، يالحظ أنه من حيث التجارة اخلارجية، ف          

أما من حيث التكامل املايل، فيالحظ أا ال تزال         . متوسطها، ماضية يف عملييت االنفتاح والتحرير     
كمـا أن   . بعيدة عن النقطة اليت تصبح عندها عناصر تلك القناة التكاملية داعما للعملية التنموية            

  .لنمو يف تلك البلدانتلك العناصر ال تزال تضم عوامل تقلب متثل ديدا ألمناط ا
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كما يالحظ أن هياكل اإلنتاج والتجارة لدى تلك البلدان أدىن من املستويات املطلوبة ملساعدا              
على جين املزايا املنتظرة من حيث النمو والتنمية املستدامة ضمن إطار التكامل مـع االقتـصاد                

  .العاملي
  

خالل حترير التجارة، أي إزالة التعريفات      ويؤدي ارتفاع درجة التكامل مع االقتصاد العاملي من         
اجلمركية، إىل فقدان قدر كبري من العوائد لدى العديد من البلدان وخصوصا منها البلدان األقل               

من هنا، فإن على تلك البلدان توخي احليطة عند حترير جتارا حبيـث             . منوا األعضاء يف املنظمة   
أما اإلخفاق يف ذلك، فمن شأنه إيقاع تلك        . قةتعوض خسائرها املوازنية من مصادر أخرى موثو      

البلدان يف مصيدة متويل نفقاا اجلارية عن طريق االقتراض وهو ما سيؤدي إىل زيادة أعباء ديوا                
  .الثقيلة أصال

  
وعلى الرغم من تسارع وترية تكامل البلدان النامية مع االقتصاد العاملي مـن خـالل تنفيـذها                 

، إال أا واجهت صعوبات كثرية تعزى أساسا        1995ة العاملية منذ عام     التفاقيات منظمة التجار  
فهي مل تتمكن من حتقيق تطلعاا التنموية وال من جين مثـار            . إىل فتح حسابات جتارا اخلارجية    

  .تكاملها مع االقتصاد العاملي
  

التجارية متعـددة   وترى البلدان النامية ضرورة إعطاء حيز أكرب لقضاياها التنموية يف املفاوضات            
األطراف حبيث تتم يئة بيئة جتارية عادلة ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، وتطبيـق               

  .األحكام اليت تمنح مبوجبها تلك البلدان، وخصوصا البلدان األقل منوا، معاملة تفضيلية وخاصة
  

بعمليات تعديل هيكلي دف رفع     وقد مرت البلدان النامية يف إطار تكاملها مع االقتصاد العاملي           
وتطلب ذلـك خفـض     . كفاءة اقتصاداا مبا ميكنها من التعامل مع الضغوط التنافسية اخلارجية         

إال أنـه مبـا ان      . اإلنفاق على بعض اخلدمات اإلنسانية واالجتماعية يف كثري من تلك البلـدان           
ق التطلعات التنمويـة طويلـة      االستثمار يف رأس املال البشري يعترب شرطا أساسيا من أجل حتقي          

األجل لتلك البلدان، فإن تكلفة خفض اإلنفاق على خدمات كالتعليم والصحة وغريها ستكون             
  .باهظة بالنسبة للمجتمع

  
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلـدان      "وكما يشار إليه يف الورقة اليت أعدها املركز بعنوان          

، فقد اتسعت إىل حد كبري فجوة الدخل اليت تفصل بني البلدان            "األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي   
بينما زاد دخل املواطن املتوسط يف البلد املتقدم على نظريه يف البلد "املتقدمة والبلدان النامية حيث    

 ضعفا يف   21.5، فقد اتسعت فجوة الدخل تلك إىل        1990 ضعفا يف عام     11.5النامي بواقع   
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ما خيص البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، اتسعت تلك الفجوة من            وفي. 2003عام  
  ).4، ص2004مركز أنقرة، " ( ضعفا عند اية الفترة قيد الدراسة23 ضعفا إىل 14حوايل 

  
ومن ناحية أخرى، مبا ان العوملة والتكامل أصبحا واقعني ملموسني، فإن على البلدان النامية، مبا               

اء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، املطالبة بإجياد السبل والوسائل لـضمان بقائهـا             فيها تلك األعض  
وحىت تتم يئة بيئة كهذه يف      . وحتسني أوضاعها من أجل جين أكرب قدر من مزايا هاتني العمليتني          

تلك البلدان، ال بد من التركيز بصورة خاصة على احلاجة إلرساء البىن األساسية املادية واملؤسسية 
  .لكافية والفعالةا

  
ويف هذا السياق، ال بد من أن تدعم مؤسسات اقتصاد السوق عمليةَ التكامل مع االقتصاد العاملي            

ذلك أن اإلخفاق يف إرسـاء املؤسـسات        . من أجل زيادة الكفاءة وتقليل األخطار النامجة عنها       
تكامل املايل، إىل السري يف     القوية ويئة املناخ آللية السوق قد يؤدي بعملية التكامل، وخصوصا ال          

االجتاه املعاكس مع ما سيسببه ذلك من هروب رؤوس األموال من تلك االقتصادات اليت تعـاين                
  .أصال من ندرة تلك املوارد

  
وعلى الرغم من اخلطوات اليت اختذا بلدان املنظمة على طريق إعادة هيكلة مؤسـساا، فـإن                

قد تظل عرضة للصدمات اخلارجية نظرا حملدودية منتجاا        البلدان اليت خاضت هذا اال حديثا       
من هنا، قد تزداد املخاطر اليت تواجهها تلك البلدان على املـدى القـصري بـسبب                . وصادراا

  .االنفتاح، وقد تفقد جزءا من عوائدها املوازنية بسبب خفض تعريفاا اجلمركية
  

 تأيت يف صورة استثمارات أجنبيـة مباشـرة         متثل التدفقات الرأمسالية، وخصوصا منها تلك اليت      
ومشتريات ألسهم الشركات يف األسواق الثانوية، أداة أقل تكلفة من أدوات التمويل بالنـسبة              

ومن شأن حجم تلك التدفقات بني بلدان املنظمة أن يزداد يف حالـة تـشجيع               . للبلدان النامية 
ل الشركات يف بلدان املنظمة على مـا        وذا، حتص . التعاون والتنسيق بني بورصات تلك البلدان     

ويف هذا السياق، ميثل البند املطروح على جدول أعمال         . حتتاجه من متويل خارجي أكثر استقرارا     
جلنة الكومسيك بشأن سبل إجياد آلية للتعاون بني البورصات يف البلدان اإلسالمية دفعة يف هـذا                

  .االجتاه
  

فا يف حد ذاته وينبغي أن ينظر إليه دائما على أنه وسيلة            إن التكامل مع االقتصاد العاملي ليس هد      
من هنا، فإنه ال بد من التخطيط لذلك التكامل حبيث يصبح قوة دافعة             . من وسائل حتقيق التنمية   

لشعوب العامل بأكمله، وخصوصا شعوب البلدان النامية اليت جيب أن تبدأ يف جين مثـار هـذه                 
زالة اخللل احلايل يف مزايا تلك العملية حبيث تعم بشكل عادل           وبعبارة أخرى، ال بد من إ     . العملية
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وعلى اتمع الـدويل    . وعلى املؤسسات الدولية تركيز جهودها لبلوغ تلك الغاية       . على اجلميع 
كذلك اعتماد السياسات والتدابري اليت تفي باحتياجات البلدان النامية على أن تتاح هلا الفرصـة               

  .عملييت رسم وتنفيذ تلك السياسات والتدابريللمشاركة بصورة فعالة يف 
  

ويشري تسارع وترية التكامل بوضوح إىل ضرورة زيادة التعاون االقتصادي اإلقليمي بني البلـدان   
النامية، مبا فيها البلدان األعضاء يف املنظمة، كوسيلة ال غىن عنها للعيش يف عامل تغلـب عليـه                  

ال التعاون اليت ميكن جتربتها مثل مناطق التجـارة احلـرة           وهناك العديد من أشك   . املنافسة احلادة 
إال أنه جيب أن يشمل مثل ذلك التعاون قيام وحدات          . واالحتادات اجلمركية واألسواق املشتركة   

إنتاجية واقتصادية فاعلة لالستفادة من وفورات احلجم وإال فلن يكون قادرا على املنافسة اقتصاديا 
  .مع العامل اخلارجي

  
ذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أنه خالل تسعينات العقد املاضي، ازدادت جهود التكامـل              ويف ه 

وال ميكن أن يكون من قبيل الصدفة أن تكثـف بلـدان االحتـاد              . اإلقليمي بني البلدان املتقدمة   
األورويب من جهود تكاملها االقتصادي والنقدي وتقرر توسيع عضوية االحتاد خالل تلك الفترة             

دت كذلك قيام وتوسيع جتمعات أخرى مثل اتفاقية منظمة أمريكا الشمالية للتجارة احلرة اليت شه
  .ورابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادي) النافتا(
  

ومتشيا مع تلك التطورات، فإن على البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي تكثيف جهودها              
والتجاري فيما بينها من خالل وضع خمطط للتعاون االقتصادي من أجل تعزيز التعاون االقتصادي 

وبذلك، سيتاح لتلك . اإلقليمي مبا يف ذلك اهلدف النهائي املتمثل يف إقامة سوق إسالمية مشتركة
البلدان محاية مصاحلها بصورة أفضل يف مواجهة التأثريات املناوئة لالقتصاد العاملي شديد التنافسية             

  .معهوجين مثار التكامل 
  

. ومن نافلة القول إن إقامة مثل ذلك التجمع بني البلدان األعضاء هي مهمة شاقة ومتعدد األبعاد               
وقد بذلت تلك البلدان جهودا مضنية يف هذا االجتاه، منها تشكيل اللجنـة الدائمـة للتعـاون                 

ة وخطة  كما أا اعتمدت استراتيجي   ). كومسيك(االقتصادي والتجاري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي      
عمل املنظمة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني بلداا األعضاء دف رفع مستوى التنسيق          

وبالفعل، فإن تنفيذ . والتعاون بينها يف عشرة قطاعات، منها الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة       
أشكال التعاون االقتصادي هاتني الوثيقتني سيساعد تلك البلدان على التقدم باجتاه إقامة املزيد من   

  .اإلقليمي مبا يف ذلك اهلدف النهائي املتمثل يف إقامة سوق إسالمية مشتركة
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من هنا، يعد انطالق املفاوضات التجارية مبقتضى اتفاقية اإلطار بشأن نظام األفضليات التجارية             
ة الدائمة للتعاون   وقد اعتمدت اللجن  . بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي خطوة هامة        
، أهداف  2003 اكتوبر   23 إىل   20االقتصادي والتجاري يف دورا التاسعة، اليت انعقدت من         

. ومبادئ اجلولة األوىل من تلك املفاوضات وكذلك القواعد اإلجرائية للجنة املفاوضات التجارية           
 بأنطاليـا،  2004رب  وسيسهم جناح االجتماعني األول والثاين للَّجنة املذكورة يف أبريل وسـبتم          

تركيا، يف تعزيز آمال اتمع اإلسالمي يف إعداد مستقبل أفضل لشعوبه من خالل زيادة أواصـر           
  .التعاون بني أعضائه
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 )كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ( الصادرات السلعية:1اجلدول امللحق رقم 
2002  2001  2000  1999  1995  1990    
  أفغانستان            
  بنغالديش  5.5  7.9  9.7  11.9  12.2  11.0
  بنني  6.6  10.7  8.7  9.2  7.9  7.4
  بوركينا فاسو  4.9  7.6  6.0  6.3  6.1  5.3
  تشاد  5.5  9.7  6.4  6.3  4.7  3.3
  جزر القمر  9.2  4.7  5.4  7.8  16.8  11.6
  يتجيبو  13.1  21.7  28.2  24.8  34.7  26.2
  غامبيا  59.1  17.7  1.9  8.8  6.0  7.8
  غينيا  22.7  21.7  14.2  19.8  17.9  27.1
  غينيا بيساو  13.0  37.4  25.4  51.6  62.0  59.1
  املالديف  24.3  12.5  10.9  36.7  28.0  33.2
  مايل  9.2  8.7  8.6  8.8  5.1  5.1
  موريتانيا  44.2  55.3  53.2  50.2  50.9  54.7
  موزمبيق  14.5  10.4  6.6  10.0  20.5  18.9
  النيجر  11.0  8.6  8.9  10.9  8.3  7.2
  السنغال  15.1  12.9  17.2  15.8  17.0  18.8
  سرياليون  16.7  15.4  0.9  19.6  6.9  12.6
  الصومال            
  السودان  2.1  7.1  6.5  14.0  13.7  12.4
  توغو  15.5  23.3  14.8  14.3  16.6  20.5
  أوغندا  3.9  8.6  6.5  5.3  5.5  5.6
  اليمن  0.1  0.5  32.4  42.6  35.4  32.8
  البلدان األقل منوا األعضاء  6.7  9.2  11.8  15.6  15.0  14.3
  ألبانيا  5.9  7.6  8.0  7.1  7.2  6.8
  الكامريون  18.2  26.8  17.4  20.7  20.6  19.3
  كوت ديفوار  26.1  41.3  33.5  35.7  33.9  42.2
  مصر  2.8  8.9  3.9  6.4  4.3  8.2
  اغويان  66.5  75.6  87.9  83.7  80.7  77.3
  إندونيسيا  22.4  21.4  34.8  41.3  39.3  33.0
  األردن  22.9  21.9  15.2  15.2  25.7  28.5
  كازخستان    23.4  33.0  54.0  41.0  39.6
  قريغيزيا  0.0  32.3  36.4  36.7  31.2  30.1
  لبنان  16.0  6.3  4.1  4.4  5.9  5.6
  ماليزيا  66.8  83.3  106.8  108.9  100.3  98.4
  املغرب  17.7  12.3  23.2  24.4  21.0  22.9
  باكستان  13.6  12.6  14.2  15.0  16.1  15.5
  فلسطني            
  سورينام  116.4  73.8  66.3  56.4  68.1  51.6
  سوريا  34.3  20.6  20.6  25.1  30.9  31.7
  تاجيقستان    69.8  63.4  77.7  62.6  61.1
  تونس  28.9  32.1  35.0  31.0  33.1  32.3
  تركيا  8.9  12.5  13.3  13.6  20.4  19.0
  أوزبكستان    20.5  11.5  15.5  17.4  17.8
  متوسطة النمو األعضاءالبلدان   18.3  25.2  28.6  32.1  33.1  32.2
  اجلزائر  24.2  26.3  26.1  37.7  33.3  33.1
  أذربيجان    22.5  20.3  33.1  40.5  25.7

  البحرين  84.7  201.7  99.0  96.3  102.8  100.6
  بروناي  61.6  40.8  60.5  73.2  80.3  79.8
  الغابون  41.7  48.3  72.0  74.4  73.4  60.0
  إيران  23.3  20.5  18.9  25.4  19.5  19.8
  العراق            
  الكويت  44.5  40.3  42.3  51.0  47.6  44.6
  ليبيا  48.0  28.2  26.1  36.6  39.8  50.8
  نيجرييا  32.1  42.0  35.4  44.3  42.1  36.7
  عمان  39.2  38.1  45.2  47.7  46.1  43.1
  قطر  44.5  44.7  56.8  64.1  62.3  66.3
  السعودية  42.4  40.0  30.0  39.1  37.2  35.8
  تركمنستان  0.0  43.8  30.8  50.8  42.8  41.6
  اإلمارات  65.3  56.8  50.9  57.2  57.0  54.1
  األعضاء البلدان املصدرة للنفط  39.7  37.9  34.7  44.6  41.1  39.8
  إمجايل بلدان املنظمة  25.5  28.4  29.7  36.1  35.2  33.9
  العامل  15.0  17.0  18.5  20.2  19.7  19.9
  البلدان املتقدمة  14.0  13.9  15.1  15.9  15.7  15.5
  البلدان النامية  18.4  31.4  33.4  37.8  35.6  38.0

  .2003 و1996صندوق النقد الدويل، إحصائيات اجتاهات التجارة، : املصدر
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 )كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل( حجم التجارة :2اجلدول امللحق رقم 

2002  2001  2000  1999  1995  1990    
  أفغانستان            
  بنغالديش  17.5  19.5  27.7  31.0  31.2  26.8
  بنني  21.0  49.6  43.9  71.6  73.4  64.1
  بوركينا فاسو  22.2  37.4  26.2  25.5  25.1  25.3
  تشاد  15.9  22.6  15.4  17.5  27.5  25.8
  جزر القمر  43.6  70.7  36.8  38.7  54.1  48.5

  جيبويت  60.6  108.0  143.3  136.3  146.5  139.2
  غامبيا  138.5  103.5  46.8  87.2  100.0  118.4
  غينيا  44.6  45.6  30.3  37.0  34.3  54.5

  غينيا بيساو  60.3  93.7  65.6  100.5  116.5  114.3
  املالديف  88.8  102.0  79.1  110.9  93.6  93.7
  مايل  35.1  48.0  51.6  56.2  50.7  48.5

  موريتانيا  80.7  115.0  114.5  116.9  123.0  141.5
  موزمبيق  48.9  62.7  36.0  38.9  51.4  54.2
  النيجر  27.5  37.3  24.4  26.5  25.0  25.3
  السنغال  39.4  42.9  51.0  49.3  54.4  57.5
  سرياليون  38.6  47.1  30.9  71.5  64.2  75.2
  الصومال            
  السودان  7.4  25.7  21.2  26.1  27.5  26.6
  توغو  49.1  87.8  36.5  38.6  43.3  84.1
  أوغندا  16.6  21.2  20.2  20.2  21.8  22.7
  اليمن  0.9  1.6  59.1  66.9  61.2  60.6
  البلدان األقل منوا األعضاء  20.4  28.4  34.3  39.4  39.8  39.2
  ألبانيا  17.0  32.6  34.2  36.5  38.3  37.8
  الكامريون  32.1  41.2  31.8  37.5  42.3  41.4
  وت ديفوارك  45.5  70.5  57.7  62.5  57.6  68.1
  مصر  12.9  37.7  21.7  28.6  17.7  31.1

  غويانا  146.4  160.9  179.6  174.6  177.5  156.6
  إندونيسيا  41.7  40.9  51.9  65.0  60.9  51.0
  األردن  87.8  76.7  60.3  69.6  80.5  84.5
  كازخستان    50.6  54.8  81.6  70.3  66.6
  قريغيزيا  0.0  58.6  85.4  77.2  61.6  66.6
  لبنان  104.7  64.0  41.6  42.3  44.1  42.0

  ماليزيا  133.1  170.7  189.6  200.0  183.6  182.2
  املغرب  48.3  35.7  57.1  61.9  53.4  59.9
  باكستان  31.6  30.7  31.4  33.1  33.9  33.2
  فلسطني            

  سورينام  236.7  144.8  122.9  110.3  152.7  115.0
  سوريا  53.8  56.9  43.4  53.8  63.2  66.4

  تاجيقستان    139.8  124.5  154.3  128.7  120.8
  تونس  78.6  78.2  84.1  75.2  81.0  77.7
  تركيا  24.4  33.1  33.8  40.1  47.4  46.5
  أوزبكستان    45.1  26.1  30.6  37.2  40.5
  متوسطة النمو األعضاءالبلدان   40.7  56.5  56.9  66.0  65.2  64.9
  اجلزائر  45.5  51.6  44.9  54.3  51.1  54.3
  أذربيجان    50.1  42.9  55.3  65.6  55.1

  البحرين  166.6  220.4  150.8  140.8  149.1  148.4
  بروناي  89.4  108.9  92.1  106.2  111.9  118.0
  الغابون  55.9  69.2  105.5  101.8  104.5  82.9
  إيران  42.4  34.1  30.4  42.0  33.3  37.7
  العراق            
  الكويت  66.7  64.6  67.5  70.9  70.2  69.3
  ليبيا  67.6  44.0  40.1  48.3  55.3  78.7
  نيجرييا  45.6  62.2  56.0  63.1  66.5  63.9
  عمان  62.6  73.0  74.9  74.5  75.1  71.2
  قطر  67.6  80.5  77.0  82.4  84.2  89.4
  السعودية  65.4  61.4  47.3  55.2  60.3  61.0
  تركمنستان  0.0  67.5  69.1  87.0  79.9  69.5
  اإلمارات  99.4  119.8  115.7  93.5  99.6  96.4
  األعضاء البلدان املصدرة للنفط  63.1  63.3  58.1  65.2  65.6  67.0
  إمجايل بلدان املنظمة  47.4  56.8  55.7  63.8  63.5  63.8
  العامل  30.5  34.6  37.5  41.2  40.2  40.5
  البلدان املتقدمة  28.7  28.0  31.0  33.3  32.7  32.1
  البلدان النامية  36.5  64.8  66.2  73.7  70.1  74.7
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40  لة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالميةجم
  

  )2002نسب مئوية،  (أهم ثالثة شركاء تصديريني لبلدان املنظمة: 3اجلدول امللحق رقم 
  

  البلد  أهم ثالثة شركاء تصديريني  النسبة
  أفغانستان   ٪5.8، الواليات املتحدة ٪27.8، اهلند ٪28.1 باكستان  61.7
  ألبانيا  ٪5.8 ، أملانيا٪12.8 ، اليونان٪71.8 إيطاليا  90.4
  اجلزائر  ٪13.5 ، فرنسا٪14.2، الواليات املتحدة ٪20.0 إيطاليا  47.7
  أذربيجان  ٪18.5 ، أملانيا٪9.5، مجهورية التشيك ٪29.5 إيطاليا  57.5
  البحرين  ٪2.1 ، السعودية٪3.2 ، اهلند٪4.5الواليات املتحدة   9.8
  بنغالديش  ٪9.7 ، بريطانيا٪10.4 ، أملانيا٪27.6الواليات املتحدة   47.7
  بنني  ٪8 ، إندونيسيا٪27.1 ، اهلند٪12.1 إيطاليا  40.0
  بروناي  ٪12.1 ، تايالند٪12.2، كوريا اجلنوبية ٪40 اليابان  64.3
  بوركينا فاسو  ٪7.8 ، فرنسا٪15 ، سنغافورة٪11.6 إيطاليا  34.4
  الكامريون  ٪13.3 ، فرنسا٪16.8 ، إسبانيا٪17.5 إيطاليا  47.6
  تشاد   ٪8، الواليات املتحدة ٪15.2 ، أملانيا٪30.3 الربتغال  53.5
  جزر القمر  ٪17.8، الواليات املتحدة ٪19.3 ، أملانيا٪32.1 فرنسا  69.2
  كوت ديفوار  ٪7.3، الواليات املتحدة ٪13.9 ، فرنسا٪12.4 هولندا  33.6
  جيبويت  ٪5 ، باكستان٪21.9 ، اليمن٪62.3 الصومال  89.2
  مصر  ٪8.5 ، بريطانيا٪13.7 ، إيطاليا٪18.5الواليات املتحدة   40.7
  الغابون  ٪7 ، الصني٪12.7 ، فرنسا٪51الواليات املتحدة   70.7
  غامبيا  ٪11.1 ، إيطاليا٪19.2 ، بريطانيا٪21.7 فرنسا  52.0
  غينيا  ٪9.2 ، الكامريون٪9.6 ، إسبانيا٪17.0كوريا اجلنوبية   35.8
  غينيا بيساو  ٪19.2 ، األوروغواي٪19.1 ، تايالند٪50.4 هلندا  88.7
  غويانا  ٪12.9 ، بريطانيا٪22.1، الواليات املتحدة ٪26.1 كندا  61.1
  إندونيسيا  ٪9.4 ، سنغافورة٪13.4، الواليات املتحدة ٪21.1 اليابان  43.9
  إيران   ٪7.2 ، إيطاليا٪9.4 ، الصني٪19.0 اليابان  35.6
  العراق  ٪7.5 ، كندا٪7.7 ، تايوان٪37.5 املتحدة الواليات  52.7
  األردن  ٪8.3 ، اهلند٪20.6 ، العراق٪14.8الواليات املتحدة   43.7
  كازخستان  ٪10.6 ، الصني٪15.5 ، روسيا٪20.8 جزر البهاما  46.9
  الكويت  ٪11.8، الواليات املتحدة ٪12.9، كوريا اجلنوبية ٪24.3 اليابان  49.0
  قريغيزيا  ٪14.2 ، اإلمارات٪16.5 ، روسيا٪19.8 سويسرا  50.5
  لبنان  ٪8.2 ، السعودية٪9.1 ، سويسرا٪11.0 اإلمارات  28.3
  ليبيا  ,٪13.6 ، إسبانيا٪14.2 ، أملانيا٪42.8 إيطاليا  70.6
  ماليزيا  ٪11.3 ، اليابان٪17.1 ، سنغافورة٪20.2الواليات املتحدة   48.6
  املالديف  ٪9.5 ، تايالند٪13.2نكا ، سري ال٪52.1الواليات املتحدة   74.8
  مايل  ٪7.9 ، اهلند٪10.2 ، إيطاليا٪14.4 تايالند  32.5
  موريتانيا  ٪11.6 ، إسبانيا٪13.8 ، فرنسا٪14.2 إيطاليا  39.6
  املغرب  ٪7.8 ، بريطانيا٪13.9 ، إسبانيا٪25.9 فرنسا  47.6
  بيقموزم  ٪5.4 ، إسبانيا٪17.6، جنوب أفريقيا ٪42.3 بلجيكا  65.3
  النيجر  ٪17.3 ، اليابان٪33.3 ، نيجرييا٪39.1 فرنسا  89.7
  نيجرييا  ٪6.4 ، الربازيل٪7.4 ، إسبانيا٪33.4الواليات املتحدة   47.2
  عمان  ٪15.2 ، الصني٪19.9، كوريا اجلنوبية ٪22.1 اليابان  57.2
  باكستان  ٪7.2 ، بريطانيا٪8.5 ، اإلمارات٪24.5الواليات املتحدة   40.2
  قطر  ٪8.4 ، سنغافورة٪17.1، كوريا اجلنوبية ٪41.2 اليابان  66.7
  السعودية  ٪10.2، كوريا اجلنوبية ٪15.7 ، اليابان٪18.7الواليات املتحدة   44.6
  السنغال  ٪8.9 ، مايل٪12.9 ، فرنسا٪20.8 اهلند  42.6
  سرياليون  ٪3.6 ، بريطانيا٪28.2 ، أملانيا٪42.1 بلجيكا  73.9
  الصومال  ٪10.6 ، عمان٪27.1 ، اليمن٪39.2 اإلمارات  76.9
  السودان  ,٪4.9 ، السعودية٪14.1 ، اليابان٪56 الصني  75.0
  سورينام  ٪8.4 ، فرنسا٪20.6 ، النرويج٪25.9الواليات املتحدة   54.9
  سوريا  ٪7.1 ، تركيا٪15.9 ، إيطاليا٪17.4 أملانيا  40.4
  اجيقستانت  ٪11.8 ، روسيا٪16.1 ، تركيا٪29.4 هولندا  57.3
  توغو  ٪8.2، بوركينا فاسو ٪13 ، هولندا٪17.8 غانا  39.0
  تونس  ٪11.5 ، املانيا٪21.6 ، إيطاليا٪31.3 فرنسا  64.4
  تركيا  ٪8.5 ، بريطانيا٪9.2، الواليات املتحدة ٪16.6 أملانيا  34.3
  تركمنستان  ٪13.1 ، إيران٪17.9 ، إيطاليا٪49.7 أوكرانيا  80.7
  أوغندا  ٪7.8 ، فرنسا٪16.7 بلجيكا، ٪18 هولندا  42.5
  اإلمارات  ٪3.7 ، سنغافورة٪9.9، كوريا اجلنوبية ٪27.2 اليابان  40.8
  أوزبكستان  ٪7.8 ، إيطاليا٪11.3 ، أوكرانيا٪18.1 روسيا  37.2
  اليمن  ٪12.4 ، كوريا٪15.4 ، الصني٪18.9 تايالند  46.7
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41  جتربة البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي: التكامل مع االقتصاد العاملي
  

  )2002نسب مئوية،  (أهم ثالثة شركاء استرياديني لبلدان املنظمة: 4اجلدول امللحق رقم 
  

  البلد  أهم ثالثة شركاء استرياديني  النسبة
  أفغانستان  ٪9.2 ، اليابان٪14.1، كوريا اجلنوبية ٪24.5 باكستان  47.8
  ألبانيا  ٪6.1 ، تركيا٪21.7 ، اليونان٪34.6 إيطاليا  62.4
  اجلزائر  ٪9.6 ، إيطاليا٪9.8، الواليات املتحدة ٪22.7 فرنسا  42.1
  أذربيجان  ٪6.4 ، أملانيا٪13.1 ، تركيا٪16.3 روسيا  35.8
  البحرين  ٪6.9 ، اليابان٪11.5، الواليات املتحدة ٪29.5 السعودية  47.9
  بنغالديش  ٪11.5 ، سنغافورة٪11.6 ، الصني٪14.6 اهلند  37.7
  بنني  ٪4.7 ، بريطانيا٪15.4 ، فرنسا٪30.2 الصني  50.3
  بروناي  ٪12.5 ، بريطانيا٪18.5 ، ماليزيا٪27.4 سنغافورة  69.5
  بوركينا فاسو  ٪4.2 ، توغو٪22.8، كوت ديفوار ٪27.6 فرنسا  54.6
  الكامريون  ٪7.8، الواليات املتحدة ٪12.6 ، نيجرييا٪27.8 فرنسا  48.2
  تشاد  ٪4.7 ، نيجرييا٪31 ، الواليات املتحدة٪31.3 فرنسا  67.0
  جزر القمر  ٪5.9 ، اليابان٪12.4، جنوب أفريقيا ٪33.7 فرنسا  52.0
  كوت ديفوار  ٪7.9 ، الصني٪16.7 ، نيجرييا٪22.9 فرنسا  47.5
  جيبويت  ٪9.3، الواليات املتحدة ٪10.5 ، إثيوبيا٪18.1 السعودية  37.9
  مصر  ٪6.5 ا، فرنس٪7.5 ، أملانيا٪16.1الواليات املتحدة   30.1
  الغابون  ٪3.6 ، هولندا٪6.3، الواليات املتحدة ٪51.2 فرنسا  61.1
  غامبيا  ٪6.6 ، بريطانيا٪5.9 ، الربازيل٪22.0 الصني  34.5
  غينيا  ٪8.5 ، إيطاليا٪10.7، كوت ديفوار ٪17.9 فرنسا  37.1
  غينيا بيساو  ٪15.2 ، اهلند٪19.1 ، الربتغال٪19.6 السنغال  53.9
  غويانا  ٪13.7، هولندا ٪16.0 ، ترينيداد وتوباغو٪25.1يات املتحدة الوال  54.8
  إندونيسيا  ٪7.8 ، الصني٪13.1 ، سنغافورة٪14.1 اليابان  35.0
  إيران  ٪9.1 ، اإلمارات٪9.3 ، سويسرا٪17.1 أملانيا  35.5
  العراق  ٪7.9 ، الصني٪8.4 ، فرنسا٪10.4 األردن  26.7
  األردن  ٪7.9، الواليات املتحدة ٪8.7 ، أملانيا٪13.3 العراق  29.9
  كازخستان  ٪7.0، الواليات املتحدة ٪8.9 ، أملانيا٪38.7 روسيا  54.6
  الكويت  ٪9.5 ، أملانيا٪10.9 ، اليابان٪12.8الواليات املتحدة   33.2
  قريغيزيا  ٪8.0، الواليات املتحدة ٪21.1 ، كازخستان٪19.9 روسيا  49.0
  لبنان  ٪8.31 ، فرنسا٪10.7 ، أملانيا٪11.3 إيطاليا  30.3
  ليبيا  ٪6.5 ، كوريا٪9.7 ، أملانيا٪25.5 إيطاليا  41.7
  ماليزيا  ٪12.0 ، سنغافورة٪16.5، الواليات املتحدة ٪17.8 اليابان  46.3
  املالديف  ٪13.2 ، سري النكا٪14.9 ، اإلمارات٪26.6 سنغافورة  54.7
  مايل   ٪13.4 ا، فرنس٪17.0، كوت ديفوار ٪27.5 جنوب أفريقيا  57.9
  موريتانيا   ٪5.7 ، إسبانيا٪7.5 ، بلجيكا٪17.5 فرنسا  30.7
  املغرب  ٪4.6، الواليات املتحدة ٪12.7 ، إسبانيا٪21.1 فرنسا  38.4
  موزمبيق  ٪5.2، الواليات املتحدة ٪6.1 ، الربتغال٪30.3جنوب أفريقيا   41.6
  جرالني  ٪9.9 ، الصني٪14.9، كوت ديفوار ٪16.8 فرنسا  41.6
  نيجرييا  ٪8.6 ، فرنسا٪9.2، الواليات املتحدة ٪9.2 الصني  27.0
  عمان  ٪7.4 ، بريطانيا٪16.7 ، اليابان٪27.6 اإلمارات  51.7
  باكستان  ٪6.4، الواليات املتحدة ٪11.6 ، اإلمارات٪11.7 السعودية  29.7
  قطر  ٪8.3 ، بريطانيا٪10.1 ، اليابان٪17.9 فرنسا  36.3
  السعودية  ٪7.5 ، أملانيا٪8.7 ، اليابان٪11.1تحدة الواليات امل  27.3
  السنغال  ٪6.2 ، تايالند٪8.7 ، نيجرييا٪25.6 فرنسا  40.5
  سرياليون  ٪7.6 ، هولندا٪11.0 ، بريطانيا٪24.9 أملانيا  43.5
  الصومال  ٪10.5 ، الربازيل٪13.7 ، كينيا٪29.6 جيبويت  53.8
  السودان  ٪5.5 ، اهلند٪5.5 ، أملانيا٪19.8 الصني  30.8
  سورينام  ٪12.1 ، الصني٪16.1، هولندا ٪22.7الواليات املتحدة   50.9
  سوريا  ٪5.6 ، الصني٪7.2 ، أملانيا٪8.1 إيطاليا  20.9
  تاجيقستان  ٪9.9 ، كازخستان٪18.3 ، أوزبكستان٪22.7 روسيا  50.9
  توغو  , ٪6.2 ، هولندا٪16.1 ، الصني٪20.3 فرنسا  42.6
  تونس  ٪8.9 ، أملانيا٪19.5 ، إيطاليا٪25.6 فرنسا  54.0
  تركيا  ٪7.6 ، روسيا٪8.1 ، إيطاليا٪13.7 أملانيا  29.4
  تركمنستان  ,٪11.7 ، أوكرانيا٪12.8 ، تركيا٪19.8 روسيا  44.3
  أوغندا  ٪5.7 ، اهلند٪6.7، جنوب أفريقيا ٪46.3 كينيا  58.7
  إلماراتا  ٪7.7، الواليات املتحدة ٪8.2 ، الصني٪8.7 اليابان  24.6
  أوزبكستان  ٪9.4، كوريا اجلنوبية ٪9.8 ، أملانيا٪22.7 روسيا  41.9
  اليمن  ٪6.2 ، الصني٪12.7 ، السعودية٪15.9 اإلمارات  34.8

  
  .2003صندوق النقد الدويل، إحصائيات اجتاهات التجارة، : املصدر
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    )سب مئويةمتوسط التعريفات املرجحة، ن(احلواجز التعريفية : 5اجلدول امللحق رقم 
  السلع املصنعة
2002  

  السلع األولية
2002    

  أفغانستان    
  )2000(بنغالديش   20.1  21.2
  بنني  12.9  12.4
  بوركينا فاسو  15.2  9.2

  تشاد  24  13.3
  جزر القمر    
  جيبويت    
  غامبيا    
  غينيا    
  غينيا بيساو  15.2  10.4
  املالديف    
  مايل  12.1  9.9

  )2001(موريتانيا   6.8  10.5
  موزمبيق  11  8.7

  النيجر  12.9  12.7
  السنغال  8.2  9.9
  سرياليون    
  الصومال    
  السودان    
  توغو  10.5  11.2
  أوغندا  8.8  6.1
  اليمن    
  البلدان األقل منوا األعضاء    
  )2001(ألبانيا   10.6  11.6
  الكامريون  18.1  13.9
  كوت ديفوار  10.7  10.3
  مصر  6.6  16.4
  )2001( وياناغ  14.5  9.8
  )2001( إندونيسيا  2.4  5.2

  األردن  11.7  13.1
  كازخستان    
  قريغيزيا  6.3  7.1
  لبنان  10.2  6.6
  )2001( ماليزيا  2.4  4.7

  املغرب  27.7  26.2
  باكستان  11.2  19.1
  فلسطني    
  سورينام    
  سوريا    
  تاجيقستان    
  تونس  26.7  25.5
  تركيا    
  )2001( أوزبكستان  4.6  4.3
  متوسطة النمو األعضاءالبلدان     
  اجلزائر  12.8  13.1
  أذربيجان    
  البحرين    
  بروناي    
  الغابون  20.2  13.5
  )2000( إيران  0.9  3.8
  العراق    
  الكويت    
  ليبيا  15.7  29

  نيجرييا  20.6  15.5
  عمان  31.6  6.5
  قطر    
  )2000( السعودية  7.9  11.4
  تركمنستان  13.2  1.1
  اراتاإلم    
  البلدان املصدرة للنفط األعضاء    
  الواليات املتحدة  1.1  2
  االحتاد األورويب  1.5  2.9
  اليابان  2.5  1.7

  .مؤشرات التنمية العاملية، عدة إصدارات: املصدر
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  بلدان املنظمة األعضاء يف منظمة التجارة العاملية حسب تاريخ االنضمام: 6اجلدول امللحق رقم 

  )2004 كما يف سبتمرب(
  

   البحرين  1995 يناير 1
  بنغالديش  1995 يناير 1
  بروناي دار السالم  1995 يناير 1
  كوت ديفوار  1995 يناير 1
  الغابون  1995 يناير 1
  غويانا  1995 يناير 1
  إندونيسيا  1995 يناير 1
  الكويت  1995 يناير 1
  ماليزيا  1995 يناير 1
  املغرب  1995 يناير 1
  يجرييان  1995 يناير 1
  باكستان  1995 يناير 1
  السنغال  1995 يناير 1
  سورينام  1995 يناير 1
  أوغندا  1995 يناير 1

  تركيا  1995 مارس 26
  تونس  1995 مارس 29
  جيبويت  1995 مايو 31
  غينيا بيساو  1995 مايو 31
  املالديف  1995 مايو 31
  مايل  1995 مايو 31
  موريتانيا  1995 مايو 31
  توغو  1995 مايو 31

  بوركينا فاسو  1995 يونيو 3
  مصر  1995 يونيو 30
  سرياليون  1995 يوليو 23
  موزمبيق  1995 أغسطس 26
  غينيا  1995 اكتوبر 25
  الكامريون  1995 ديسمرب 13
  قطر  1996 يناير 13
  بنني  1996 فرباير 22
  اإلمارات  1996 أبريل 10
  تشاد  1996 أكتوبر 19
  اغامبي  1996 أكتوبر 23
  النيجر  1996 ديسمرب 13
  قريغيزيا  1998 ديسمرب 20
  األردن  2000 أبريل 11

  ألبانيا  2000 سبتمرب 8
  عمان  2000 نوفمرب 9

  .http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm :املصدر
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   بلدان املنظمةنتمي إليهاالتجمعات االقتصادية اإلقليمية اليت ت: 7اجلدول امللحق رقم 
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  أفريقيا جنوب الصحراء
  بنني  *          *      *                  
  بوركينا فاسو  *          *      *                  
  الكامريون  *  *      *                          
  تشاد  *  *      *                          
  جزر القمر  *    *  *      *                      
  جيبويت  *    *                              
  الغابون  *  *      *                          
  غامبيا  *          *                        
  غينيا  *          *    *                    
  غينيا بيساو  *          *                        
  مايل  *          *      *                  
  موريتانيا  *          *        *  *              
  موزمبيق  *    *                              
  النيجر  *          *      *                  
  نيجرييا  *          *                        
  السنغال  *          *      *                  
  سرياليون  *          *    *                    
  الصومال  *                    *              
  السودان  *    *                *              
  توغو  *          *      *                  
  أوغندا  *    *  *                            

  الشرق األوسط، مشال أفريقيا
  اجلزائر  *                  *                
  البحرين                        *            
  مصر  *                    *              
  العراق                      *              
  األردن                      *              
  الكويت                      *  *            
  لبنان                                    
  ليبيا  *                  *  *              
  املغرب                    *                
  عمان                        *            
  فلسطني                      *              
  قطر                        *            
  السعودية                        *            

  )يتبع(
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    )تابع(نتمي إليها بلدان املنظمة التجمعات االقتصادية اإلقليمية اليت ت: 7اجلدول امللحق رقم 
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  سوريا                      *              
  تونس  *                  *                
  اإلمارات                      *  *            
  اليمن                      *              

  روباآسيا وأو
  ألبانيا                            *        
  أفغانستان                                  *  
  أذربيجان                            *  *    *  

  بنغالديش                                    *
  بروناي                          *      *    
  ندونيسياإ                          *      *    
  إيران                                  *  
  كازخستان                              *    *  
  ياقريغيز                              *    *  
  ماليزيا                          *      *    

  الديفامل                                    *
  باكستان                                  *  *

  تاجيقستان                              *    *  
  تركيا                            *      *  
  تركمنستان                              *    *  
  أوزبكستان                              *    *  

دية اإلقليمية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، جملة التعاون مركز أنقرة، التجمعات االقتصا: املصدر
  .73-72، ص 2000، أبريل 21االقتصادي بني الدول اإلسالمية، العدد الثاين من الد 

  :مالحظات
AMU   :احتاد املغرب العريب  AEC   :اجلماعة االقتصادية األفريقية  

CAEU   :ةجملس الوحدة االقتصادية العربي  UDEAC   :االحتاد اجلمركي واالقتصادي لوسط أفريقيا  
GCC   : العربيةاخلليجلدول جملس التعاون   COMESA  :السوق املشتركة لشرق وجنوب أفريقيا  

ASEAN   :رابطة أقطار جنوب شرق آسيا  CBI   :املبادرة عرب احلدود  
BSEC   :جملس التعاون االقتصادي للبحر األسود  ECCAS   :قتصادية لبلدان وسط أفريقيااجلماعة اال  

CIS   :كومنولث الدول املستقلة  ECOWAS  :االحتاد االقتصادي لدول غرب أفريقيا  
EAEC   :املؤمتر االقتصادي لشرق آسيا  IOC   :جلنة احمليط اهلندي  

ECO   :منظمة التعاون االقتصادي  MRU   :ر مانو احتاد  
SAARC  :رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي  WAEMU   :االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  
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  إمجايل تدفقات رؤوس األموال اخلاصة: 8اجلدول امللحق رقم 

    )كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل(
2002  2001  2000  1995  1990    
  أفغانستان          
  بنغالديش  0.9  0.9  3.6  2.2  2.6
  بنني  10.7  10.1  14.6  11.4  
  وركينا فاسوب  1.0    3.9  4.3  
  تشاد  5.6        
  جزر القمر  2.7  4.4      
  جيبويت    1.5      
  غامبيا  0.9  3.5      
  غينيا  3.9  5.1  3.1  3.2  2.1
  غينيا بيساو  23.0  127.4      
  املالديف  4.5  12.6  8.1  7.2  8.5
  مايل  2.0  8.1  21.4  22.9  
  موريتانيا  48.8  42.1      
  موزمبيق  0.4  1.9  15.9  10.0  
  النيجر  2.8  3.3      
  السنغال  4.8  4.3      
  سرياليون  11.0  3.9      
  الصومال          
  السودان  0.2  3.0  4.7  5.4  7.5
  توغو  9.6  5.8  17.4  14.4  
  أوغندا  1.1  3.0  5.0  4.2  4.5
  اليمن  16.2  13.9  2.3  2.7  3.6
  البلدان األقل منوا األعضاء  3.9  4.8  4.7  3.9  2.8
  ألبانيا  18.0  8.4  6.6  11.1  6.3
  الكامريون  15.5  15.3      
  كوت ديفوار  3.5  7.4  7.5  11.1  9.8
  مصر  6.8  4.3  6.6  6.7  6.6
  غويانا    15.7  11.5  9.7  9.7
  إندونيسيا  4.1  6.4  8.6  7.4  5.4
  األردن  6.3  7.2  18.7  8.0  7.8

  كازخستان    16.4  13.3  25.9  34.2
  قريغيزيا    14.4  11.6  11.2  11.6
  لبنان          
  ماليزيا  10.3  9.8  9.3  6.7  19.9
  املغرب  5.5  2.2  3.4  10.4  3.3
  باكستان  4.2  3.3  2.5  2.8  5.3
  فلسطني          
  سورينام    8.9  20.0  14.0  14.8
  سوريا  18.0  23.7  16.8    
  تاجيقستان          10.6
  تونس  9.5  8.2  9.3  6.0  10.6
  تركيا  4.3  5.9  9.2  15.6  7.7
  أوزبكستان          
  متوسطة النمو األعضاءدان البل  5.9  6.7  7.8  8.8  8.6
  اجلزائر  2.6        
  أذربيجان    14.6  3.0  31.4  54.3

  البحرين  522.9  350.5  112.6  170.5  930.7
  بروناي          
  الغابون  18.0  21.8      
  إيران  2.6  3.1  2.4    
  العراق          
  الكويت  19.3  20.1  45.7  36.8  18.9
  ليبيا  7.3  1.4      
  نيجرييا  5.9  25.7      
  عمان  3.8  1.2  2.0  5.0  
  قطر          
  السعودية  8.8  7.2  9.9  6.7  13.9
  تركمنستان          
  اإلمارات          
  األعضاء البلدان املصدرة للنفط  11.6  10.9  8.0  6.8  19.1
  إمجايل بلدان املنظمة  7.9  8.0  7.7  7.6  12.4
  العامل  10.1  12.5  28.4  21.5  20.8
  *البلدان املتقدمة      29.7  22.4  21.2

  .مؤشرات التنمية العاملية، عدة إصدارات: املصدر
أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدامنارك، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، : وهي(*) 

ا، الواليات اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزلندا، النرويغ، الربتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطاني
 .املتحدة
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  صايف التدفقات الواردة من االستثمار األجنيب املباشر: 9اجلدول امللحق رقم 

  )كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل(
2002  2001  2000  1995  1990    
  أفغانستان          
  بنغالديش  0.0  0.0  0.6  0.2  0.1
  بنني  3.4  0.4  2.9  1.9  1.5
  اسوبوركينا ف  0.0  0.4  0.9  0.3  0.3

  تشاد  0.5  2.3  8.3  0.0  45.0
  جزر القمر  0.2  0.4  0.4  0.0  0.6
  جيبويت  0.0  0.6  0.6  0.6  0.6

  غامبيا  0.0  2.0  10.3  9.1  12.0
  غينيا  0.6  0.0  0.3  0.1  0.0
  غينيا بيساو  0.8  0.0  0.3  0.3  0.5
  املالديف  2.6  1.8  2.1  1.9  1.9
  مايل  0.2  4.5  4.1  4.8  3.0
  موريتانيا  0.7  0.7  1.0  0.7-  1.2

  موزمبيق  0.4  1.9  3.8  7.4  11.3
  النيجر  1.6  0.4  0.5  1.2  0.4
  السنغال  1.0  0.7  1.4  0.7  1.9
  سرياليون  5.0  0.2-  0.8  0.4  0.6
  الصومال  0.6        
  السودان  0.0  0.0  3.5  4.7  4.7
  توغو  1.1  2.0  3.4  5.1  5.4
  أوغندا  0.0  2.1  2.7  2.6  2.6
  منالي  2.7-  5.1-  0.1  1.6  1.1
  البلدان األقل منوا األعضاء  0.0  0.2-  1.5  1.6  2.5
  ألبانيا    2.9  3.9  4.9  2.8
  الكامريون  1.0-  0.1  0.4  0.8  1.0
  كوت ديفوار  0.4  1.9  2.2  2.5  2.0
  مصر  1.7  1.0  1.2  0.5  0.7
  غويانا  2.0  12.0  9.4  7.9  6.1

  إندونيسيا  1.0  2.2  3.0-  2.3-  0.9-
  ناألرد  0.9  0.2  9.3  1.1  0.6

  كازخستان    4.7  7.0  12.8  10.5
  قريغيزيا    5.8  0.2-  0.3  0.3
  لبنان          
  ماليزيا  5.3  4.7  4.2  0.6  3.4
  املغرب  0.6  1.0  1.3  8.3  1.2
  باكستان  0.6  1.2  0.5  0.7  1.4
  فلسطني          
  سورينام          
  سوريا  0.6  0.9  1.5  1.1  1.1
  تاجيقستان    0.8  2.2  0.9  0.7
  تونس  0.6  1.5  3.9  2.3  3.8
  تركيا  0.5  0.5  0.5  2.2  0.6
  أوزبكستان    0.2-  0.9  7.5  0.8
  متوسطة النمو األعضاءالبلدان   1.2  1.8  0.8  1.4  1.2
  اجلزائر  0.0  0.0  0.8  2.2  1.9

  أذربيجان    10.8  2.5  4.0  22.9
  البحرين          
  بروناي          
  الغابون  1.2  6.3-  0.9-  3.9  2.5
  انإير  0.3-  0.0  0.0  0.0  0.0
  العراق          
  الكويت  0.0  0.0  0.0  0.4-  0.0
  ليبيا  0.2  0.3  1.8  1.5  1.5
  نيجرييا  2.1  3.8  2.2  2.6  2.9
  عمان  1.4  0.4  0.4  0.2  0.2
  قطر          
  السعودية          
  تركمنستان    9.4  3.0  2.5  1.3
  اإلمارات          
  األعضاء البلدان املصدرة للنفط  0.2  0.3  0.4  0.6  0.7
  إمجايل بلدان املنظمة  0.7  1.1  0.7  1.0  1.1
  العامل  1.0  1.1  4.9  2.6  2.0
  *البلدان املتقدمة  1.0  0.9  4.2  2.0  

  .مؤشرات التنمية العاملية، عدة إصدارات: املصدر
أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدامنارك، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، : وهي(*) 

ليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزلندا، النرويغ، الربتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، الواليات ا
 .املتحدة
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  استثمارات احلافظة: 10اجلدول امللحق رقم 
  )مليون دوالر(

2002  2001  2000  1999  1995  1990    
  أفغانستان            

  يشبنغالد  0.3  15.2-  1.3-  1.3  3.4-  3.3-
  بنني  4.6-  63.9-  13.8  3.2  1.3-  
  بوركينا فاسو  0.0      6.4  12.1  
  تشاد  0.0          
  جزر القمر  0.0  0.0        
  جيبويت    0.0        
  غامبيا  0.0  0.0        

  غينيا      20.0-  8.7  4.6  5.1
  غينيا بيساو  0.0          

  املالديف  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
  مايل  0.0  0.0  0.8  16.5  11.6  
  موريتانيا  0.0  0.5-        
  موزمبيق  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
  النيجر            
  السنغال  0.6  3.7  31.3-      
  سرياليون  0.0  0.0        
  الصومال            
  السودان  0.0  0.0  0.0  0.0  0.7  
  توغو  2.7  5.0  7.3  6.9  11.1  
  أوغندا  0.0  0.0  0.0      
  اليمن      4.1  0.1  1.4-  5.8-
  البلدان األقل منوا األعضاء  1.1-  70.9-  26.6-  43.1  34.0  4.0-
  ألبانيا  0.0  0.0  0.0  25.0-  23.5-  36.8-
  الكامريون  55.6  26.2-        
  كوت ديفوار  4.4  1.6  15.3-  8.0-  6.1-  16.8-
  مصر  15.0  20.0  595.3  266.0  1461.3  677.5-

  غويانا      7.4  4.9-  6.5  26.2
  إندونيسيا  93.0-  4100.0  1792.0-  1909.0-  243.0-  1221.8

  األردن  0.0  0.0  4.1  140.9-  171.7-  52.2-
  كازخستان    7.2  45.5-  54.8-  1317.5-  1260.5-
  قريغيزيا    1.7  0.2  1.3-  1.2  12.0-

  لبنان  0.0  0.0  130.0  54.0-  888.0  248.0
  ماليزيا  254.7-  435.6-  1024.5-  2532.1-  411.8-  1398.9-
  رباملغ  0.0  20.4  6.0  17.8  7.0-  7.6-
  باكستان  87.4  3.7        
  فلسطني            

  سورينام  0.9  0.0        0.0
  سوريا  0.0  0.0  0.0      

  تاجيقستان    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
  تونس  2.3  25.4  10.1  20.4-  14.6-  6.3

  تركيا  547.0  237.0  3429.0  1022.0  4515.0-  590.0-
  أوزبكستان    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

  متوسطة النمو األعضاءالبلدان   364.9  3955.1  1304.8  3444.7-  4353.2-  2550.0-
  اجلزائر  0.0          
  أذربيجان    1.7-        
  البحرين  697.6  113.3-  1993.1-  194.1  1478.7-  4697.5-
  بروناي            
  الغابون  0.0  50.4  21.8      
  إيران  0.0  0.0  0.0      
  العراق            
-3264.1  -7444.2  -

12668.2  
  الكويت  381.3-  2064.0-  2559.0-

  ليبيا  114.8-          
  نيجرييا  197.1-  82.2-  11.0      
  عمان  0.0  0.0  26.0  36.4-  13.0  
  قطر            

  السعودية  3341.8-  4056.6  11711.8  9394.3-  2798.5-  7558.4
  تركمنستان    0.0  0.2  0.0  0.0  
  اإلمارات            
  األعضاء البلدان املصدرة للنفط  3337.4-  1845.8  7218.7  21904.8-  11708.4-  403.2-
  إمجايل بلدان املنظمة  5947.3-  11460.1  16994.0  50612.6-  32055.0-  5914.4-

  *البلدان املتقدمة  65314.1  166620.3  139441.5  218333.3  196168.8  440035.9
  .مؤشرات التنمية العاملية، عدة إصدارات: املصدر
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 كندا، الدامنارك، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، أستراليا، النمسا، بلجيكا،: وهي(*) 

اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزلندا، النرويغ، الربتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، الواليات 
 .املتحدة
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  ة الســوقــرمسل: 11اجلدول امللحق رقم 
  )مليون دوالر(

  
2003  2002  2001  2000  1995  1990    

  أفغانستان            
  بنغالديش  321  1323  1186  1145  1193  1622

  بنني            
  بوركينا فاسو            
  تشاد            
  جزر القمر            
  جيبويت            
  غامبيا            
  غينيا            
  غينيا بيساو            
  املالديف            
  مايل            

  ياموريتان        1091  1091  1090
  موزمبيق            
  النيجر            
  السنغال            
  سرياليون            
  الصومال            
  السودان            
  توغو            
  أوغندا            
  اليمن            

  البلدان األقل منوا األعضاء  321  1323  1186  2236  2284  2712
  ألبانيا            
  الكامريون            

  فواركوت دي  549  867  1185  1165  1328  1650
  مصر  1760  8088  28741  24335  26094  27073

  غويانا            
  إندونيسيا  8080  66585  26834  23006  29991  54659
  األردن  2000  4670  4943    7087  10963

  كازخستان      2260  2260  1204  1200
  قريغيزيا            

  لبنان      1583  1243  1401  1497
  ماليزيا  48600  222729  116935  120007  123872  168376

  املغرب  966  4376  10899  9087  8591  13152
  باكستان  2850  9286  6581  4944  10200  16579

  فلسطني      848  848  723  723
  سورينام            
  سوريا            
  تاجيقستان            

  تونس  533  4006  2828  2303  2131  2464
  تركيا  19100  20772  69659  47150  33958  68379

  زبكستانأو      119  119  50  
  متوسطة النمو األعضاءالبلدان   84438  341379  273415  236467  246630  366715

  اجلزائر            
  أذربيجان      4  4    
  البحرين            
  بروناي            
  الغابون            

  إيران  34300  6561  21830  32830  9704  9700
  العراق        6316    
  الكويت    13623  18814  20772  20772  
  يبيال            

  نيجرييا  1370  2033  4237  5404  5740  9494
  عمان  1060  1980  3463  2606  3997  5014

  قطر            
  السعودية  48200  40961  67171  73199  74855  157302

  تركمنستان            
  اإلمارات      28211  23262  7881  7881

  ضاءاألع البلدان املصدرة للنفط  84930  65158  143730  164393  122949  189391
  إمجايل بلدان املنظمة  169689  407860  418331  403096  371863  558818
  *البلدان املتقدمة  9399659  17781749  36030812  32189220  27561743  23359484

  
  .مؤشرات التنمية العاملية، عدة إصدارات: املصدر
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1990ام ترتيبات االقتراض من صندوق النقد الدويل منذ ع: 12اجلدول امللحق رقم 
  أ

  )مليون دوالر( 2004 أغسطس 31كما يف 
  

املبلغ   املبلغ املستحق
  املسحوب

املبلغ املتفق 
  عليه

  تاريخ انتهائه
    تاريخ الترتيب  أو إلغائه

 بتسهيل الصندوق املمدد
  اجلزائر  1995مايو  22  1998مايو  21  1169280  1169280  490321

مارس  19  58500  53240  33741
2000  

20 
  أذربيجان  1996ديسمرب

سبتمرب  19  400000  -  -
1996  

سبتمرب  20
  مصر  1993

نوفمرب  8  1999مارس  7  110300  60670  21144
  الغابون  1995

3616334  
2871376  

3638000  
3797700  

3638000  
5383100  

ديسمرب  31
2003  

  2000فرباير  4

  2000فرباير 4
أغسطس  25

1998  
  إندونيسيا

125216  
83775  
14527  

127880  
202520  
130320  

127880  
238040  
189300  

  2002مايو  31
  1999فرباير  8
  1996فرباير  9

أبريل  15
1999  

  1996فرباير  9
  1994مايو  25

  األردن

-  
-  

-  
154700  

329100  
309400  

مارس  19
2002  

يوليو  16
1999  

ديسمرب  13
1999  

يوليو  17
1996  

  كازخستان

80567  
3555  

113740  
123200  

454920  
379100  

أكتوبر  19
2000  

ديسمرب  13
1995  

أكتوبر  20
1997  

فرباير  22
1994  

  باكستان

يوليو  24  207300  207300  -
1992  

يوليو  25
  تونس  1988

أكتوبر  28  72900  46500  36084
2001  

أكتوبر  29
  اليمن  1997

 جتسهيل النمو واحلد من الفقر

20000  
43275  

2118  

20000  
45040  
31060  

28000  
45040  
42360  

يونيو  20
2005  

يوليو  31
2001  

يوليو  13
1996  

يونيو  21
2002  

  1998مايو  13
يوليو  14

1993  

  ألبانيا

41840  
55573  

41840  
81900  

80450  
93600  

مارس  31
2005  

مارس  19
2000  

  2001يوليو  6
ديسمرب  20

1996  
  أذربيجان

148500  
-  

148500  
330000  

400330  
345000  

يونيو  19
2006  

سبتمرب  13
1993  

يونيو  20
2003  

أغسطس  10
1990  

  بنغالديش

27000  
11869  

5436  

27000  
16308  
51890  

27000  
27180  
51890  

مارس  31
2004  

يوليو  16
2000  

  1996مايو  21

يوليو  17
2000  

أغسطس  28
1996  

  1993يناير  25

  بنني
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6880  
39120  
28509  

5304  

6880  
39120  
39780  
44200  

24080  
39120  
39780  
53040  

يو يون 10
2006  

ديسمرب  9
2002  

سبتمرب  9
1999  

  1996مايو  30

يونيو  11
2003  

سبتمرب  10
1999  

يونيو  14
1996  

  1993مارس  31

  بوركينا فاسو

79590  
143206  

79590  
162120  

111420  
162120  

ديسمرب  20
2004  

ديسمرب  20
2000  

ديسمرب  21
2000  

أغسطس  20
1997  

  الكامريون

37000  
29736  

42400  
49560  

47600  
49560  

  2004يناير  6
أبريل  30

1999  

  2000يناير 7
سبتمرب  1

1995  
  تشاد

58540  
103141  

78606  

58540  
123864  
333480  

292680  
285840  
333480  

مارس  28
2005  

مارس  16
2001  

يونيو  13
1997  

مارس  29
2002  

مارس  17
1998  

مارس  11
1994  

  كوت ديفوار

توبر أك 18  2003يناير  17  19082  13630  13630
  جيبويت  1999

2890  
16488  

-  

2890  
20610  
18020  

20220  
20610  
20520  

يوليو  17
2005  

ديسمرب  31
2001  

نوفمرب  25
1991  

يوليو  18
2002  

يونيو  29
1998  

نوفمرب  23
1988  

  غامبيا

25704  
49945  

6080  

25704  
62940  
46320  

64260  
70800  
57900  

  2004مايو  1
  2001يناير  12
ديسمرب  19

1996  

  2001مايو  2
  1997يناير  13

نوفمرب  6
1991  

  غينيا

  )يتبع(
  

1990ترتيبات االقتراض من صندوق النقد الدويل منذ عام : 12اجلدول امللحق رقم 
  أ

  )تابع) (مليون دوالر( 2004 أغسطس 31كما يف 
  

املبلغ   املبلغ املستحق
  املسحوب

املبلغ املتفق 
  عليه

تاريخ انتهائه أو 
    يبتاريخ الترت  إلغائه

5080  
5565  

5080  
10500  

14200  
10500  

ديسمرب  14
2003  

يوليو  24
1998  

ديسمرب  15
2000  

  1995يناير  18
  غينيا بيساو

17490  
23088  
21504  

-  

17490  
24880  
53760  
81525  

54550  
53760  
53760  
81525  

مارس  19
2006  

ديسمرب  31
2001  

أبريل  17
1998  

ديسمرب  20
1993  

سبتمرب  20
2002  

 ويولي 15
1998  

 يوليو 20
1994  

 يوليو 13
1990  

  غويانا
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63840  
42540  
35088  

63840  
44690  
88150  

73400  
73380  
88150  

ديسمرب  5
2004  

يوليو  25
2001  

مارس  31
1998  

ديسمرب  6
2001  

يونيو  26
1998  

يوليو  20
1994  

  قريغيزيا

1330  
51315  
40307  

8838  

1330  
51315  
62010  
79235  

9330  
51315  
62010  
79235  

يونيو  22
2007  

أغسطس  5
2003  

أغسطس  5
1999  

  1996أبريل  9

يونيو  23
2004  

أغسطس  6
1999  

أبريل  10
1996  

أغسطس  28
1992  

  مايل

920  
42490  
17813  

-  
-  

920  
42490  
42750  
33900  
16950  

6440  
42490  
42750  
33900  
50850  

يوليو  17
2006  

ديسمرب  20
2002  

يوليو  13
1998  

  1995يناير  24
  1992و ماي 23

يوليو  18
2003  

يوليو  21
1999  

  1995يناير  25
ديسمرب  9

1992  
  1989مايو  24

  موريتانيا

1620  
78800  
51660  

-  

1620  
78800  
75600  

115350  

11360  
87200  
75600  

130050  

  2007يوليو  5
يونيو  28

2003  
يونيو  27

1999  
ديسمرب  31

1995  

  2004يوليو  6
يونيو  28

1999  
يونيو  21

1996  
  1990نيو يو 1

  موزمبيق

59200  
30912  

-  

59200  
48300  
23590  

59200  
57960  
47180  

يونيو  30
2004  

أغسطس  27
1999  

ديسمرب  11
1991  

ديسمرب  22
2000  

يونيو  12
1996  

ديسمرب  12
1988  

  النيجر

861420  
204714  

7110  

861420  
265370  
172200  

1033700  
682380  
606600  

ديسمرب  5
2004  

أكتوبر  19
2000  

ديسمرب  13
1995  

  2001ديسمرب  6
أكتوبر  20

1997  
  1994فرباير  22

  باكستان

6940  
91124  
44112  

-  

6940  
 96474  

130790  
144670  

24270  
107010  
130790  
144670  

أبريل  27
2006  

أبريل  19
2002  

  1998يناير  12
يونيو  02

1992  

أبريل  28
2003  

أبريل  20
1998  

أغسطس  29
1994  

نوفمرب  21
1988  

  الالسنغ

102837  
 12546  

102837  
 96848  

130840  
101904  

مارس  25
2005  

  1998مايو  4

سبتمرب  26
2001  

مارس  28
1994  

  سرياليون
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35600  
47130  

35600  
78280  

65000  
100300  

ديسمرب  10
2005  

ديسمرب  24
2001  

ديسمرب  11
2002  

يونيو  24
1998  

  تاجيقستان

20634  
-  

54300  
38400  

65160  
46080  

 29يونيو 
1998  

  1993مايو  19

سبتمرب  16
1994  

  1989مايو  31
  توغو

7500  
88709  
44857  

-  

7500  
100425  
120510  
219120  

13500  
100425  
120510  
219120  

سبتمرب  12
2005  

مارس  31
2001  

  1997نوفمرب  9
يونيو  30

1994  

سبتمرب  13
2002  

نوفمرب  10
1997  

سبتمرب  06
1994  

أبريل  17
1989  

  أوغندا

أكتوبر  28  264750  238750  221150
2001  

أكتوبر  29
  اليمن  1997

  )يتبع(
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1990ترتيبات االقتراض من صندوق النقد الدويل منذ عام : 12اجلدول امللحق رقم 
  أ

  )تابع) (مليون دوالر( 2004 أغسطس 31كما يف 
  

املبلغ   املبلغ املستحق
  املسحوب

املبلغ املتفق 
  عليه

تاريخ انتهائه أو 
    الترتيبتاريخ   إلغائه

 داتفاقات االستعداد االئتماين

يوليو  14  20000  13125  -
1993  

أغسطس  26
  ألبانيا  1992

-  
-  
-  

385200  
225000  
155700  

457200  
300000  
155700  

  1995مايو  22
مارس  31

1992  
  1990مايو  30

  1994مايو  27
  1991يونيو  3

  1989مايو  31
  اجلزائر

نوفمرب  16  58500  58500  -
1996  

نوفمرب  17
  أذربيجان  1995

-  
-  
-  
-  

28200  
21910  

8000  
38625  

67600  
81060  
28000  
61800  

سبتمرب  26
1996  

 سبتمرب 13
1995  

 سبتمرب 19
1992  

يونيو  30
1990  

سبتمرب  27
1995  

مارس  14
1994  

ديسمرب  20
1991  

سبتمرب  19
1988  

  الكامريون

مارس  22  16520  10325  -
1995  

مارس  23
  تشاد  1994

-  
-  

33100  
117200  

82750  
146500  

سبتمرب  19
1992  

أبريل  19
1991  

سبتمرب  20
1991  

نوفمرب  20
1989  

  كوت ديفوار

مارس  31  8250  7272  -
1999  

أبريل  15
  جيبويت  1996

-  
-  

-  
147200  

271400  
234400  

سبتمرب  30
1998  

  1993مايو  31

أكتوبر  11
1996  

  1991مايو  17
  مصر

13888  
8263  

-  
-  
-  

13888  
13220  
38600  

4000  
10500  

69440  
92580  
38600  
28000  
43000  

يونيو  30
2005  

أبريل  22
2002  

مارس  29
1995  

مارس  29
1993  

مارس  14
1991  

  2004مايو  28
أكتوبر  23

2000  
مارس  30

1994  
سبتمرب  30

1991  
سبتمرب  15

1989  

  الغابون

ديسمرب  31  49500  49500  -
1991  

يوليو  13
  غويانا  1990

أغسطس  25  8338240  3669120  -
1998  

نوفمرب  5
  إندونيسيا  1997

10660  
-  
-  

10660  
44400  
26800  

85280  
44400  
60000  

  2004يوليو  2
فرباير  25

1994  
  1991يناير  13

  2002يوليو  3
فرباير  26

1992  
يوليو  14

1989  

  األردن
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-  
-  
-  

185600  
74250  
11610  

185600  
123750  

27090  

يونيو  04
1996  

  1995 مايو 31
أبريل  11

1994  

  1995يونيو  5
  1994يناير  26
  1993مايو  12

  كازخستان

أغسطس  5  1990يونيو  4  12700  12700  -
  مايل  1988

-  
-  

18396  
48000  

91980  
100000  

مارس  31
1993  

مارس  31
1991  

  1992يناير  31
يوليو  20

1990  
  املغرب

  النيجر  1994مارس  4  1995مارس  3  18596  11109  -
-  
-  
-  

-  
-  
-  

788940  
319000  
475000  

اغسطس  31
2001  

  1992أبريل  8
  1990أبريل 30

4 
  2000أغسطس

  1991يناير  9
  1989فرباير  3

  نيجرييا

176250  
-  
-  
-  

465000  
294690  

88000  
194480  

465000  
562590  
265400  
273150  

سبتمرب  30
2001  

سبتمرب  30
1997  

فرباير  22
1994  

نوفمرب  30
1990  

نوفمرب  29
2000  

ديسمرب  13
1995  

سبتمرب  16
1993  

ديسمرب  28
1988  

  باكستان

أغسطس  29  47560  30914  -
  السنغال  1994مارس  2  1994

  )يتبع(
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1990ترتيبات االقتراض من صندوق النقد الدويل منذ عام : 12اجلدول امللحق رقم 
  أ

  )تابع) (مليون دوالر( 2004 أغسطس 31كما يف 
  

 املبلغ  املبلغ املستحق
  املسحوب

املبلغ املتفق 
  عليه

تاريخ انتهائه أو 
    تاريخ الترتيب  إلغائه

ديسمرب  7  15000  15000  -
  تاجيقستان  1996مايو  8  1996

1191400
0  

2989928  
-  

1191400
0  

1173896
0  

460500  

1282120
0  

1503840
0  

610500  

  2005فرباير  3
  2002فرباير  4
  1996مارس  7

  2002فرباير  4
ديسمرب  22

1999  
  1994يوليو  8

  تركيا

مارس  17  124700  65450  -
1997  

ديسمرب  18
  أوزبكستان  1995

يونيو  19  132375  132375  -
1997  

مارس  20
  اليمن  1996

  هتسهيل التعديل اهليكلي
  بنغالديش  1987فرباير  6  1990فرباير  5  201250  201250  -
يونيو  15  21910  15650  -

1992  
يونيو  16

  بنني  1989

مارس  12  22120  6320  -
1994  

مارس  13
  بوركينا فاسو  1991

اكتوبر  30  1990أكتوبر 29  21420  21420  -
  تشاد  1987

يونيو  20  3150  2250  -
1994  

يونيو  21
  جزر القمر  1991

يوليو  28  40530  28950  -
1990  

يوليو  29
  غينيا  1987

أكتوبر  13  5250  3750  -
1990  

أكتوبر  14
  غينيا بيساو  1987

أغسطس  4  35560  25400  -
1991  

أغسطس  5
  مايل  1988

  موزمبيق  1987يونيو  8  1990يونيو  7  42700  42700  -
ديسمرب  27  382410  382410  -

1991  
ديسمرب  28

  باكستان  1988

مارس  27  27020  27020  -
1995  

مارس  28
  سرياليون  1994

يونيو  28  30940  8840  8840
1990  

يونيو  29
  الصومال  1987

  .http://www.imf.org/external/np/tre/tad/extarr1.cfm :املصدر
  :مالحظات

  .حسب تاريخ انتهاء أو إلغاء الترتيب  )أ 
متويلي يقوم صندوق النقد الدويل مبوجبه بدعم ) شباك( هو تسهيل تسهيل الصندوق املمدد  )ب 

عات نتيجة برامج اقتصادية متتد عادة لثالث سنوات دف جتاوز الصعوبات اليت تلم مبيزان املدفو
وقد جرت العادة على أن يتضمن الربنامج االقتصادي للبلد . للمشاكل االقتصادية الكلية واهليكلية

العضو األهداف العامة املطلوب حتقيقها على مدار فترة السنوات الثالث والسياسات احملددة للسنة 
 .سنوات الالحقةاألوىل على أن تتضمن االستعراضات املرحلية السياسات اليت ستتبع يف ال

التسهيل  حتت اسم 1987بدأ العمل ذا التسهيل يف عام : تسهيل النمو واحلد من الفقر  )ج 
يصبح احلد  ل1999 وعزز يف عام 1994 مث وسع نطاقه يف عام  اهليكليللتعديلالتمويلي املعزز 

 ويهدف .البلدان املعنيةيف  من الفقر وحتقيق النمو االقتصادي اهلدفني األساسيني لربامج السياسات
هذا التسهيل إىل دعم الربامج االقتصادية من أجل تعزيز مركز ميزان املدفوعات على حنو مستدام 
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ويستفيد من هذا . والنهوض مبعدالت النمو مبا يساعد على رفع مستويات املعيشة وختفيف الفقر

ت ملدة ثالث سنوات وتقدم القروض ضمن ترتيبا.  بلدا منخفض الدخل80التسهيل حاليا 
وتطبق على القروض فائدة . وترهن باستيفاء عدد من معايري األداء واستكمال مراجعات الربنامج

 يف املائة مع فترة مساح مدا مخسة أعوام ونصف وفترة استحقاق مدا عشر 0.5نسبتها 
 .سنوات

يؤكد للبلد العضو أن  هي قرار صادر عن صندوق النقد الدويل اتفاقات االستعداد االئتماين  )د 
بإمكانه السحب من حساب املوارد العامة للصندوق حىت مبلغ معني وخالل فترة زمنية حمددة 

 .تكون عادة عاما أو عامني شريطة استيفاء الشروط املنصوص عليها يف ترتيب القرض
يسريية  لتقدمي املساعدة بشروط ت1987 هو تسهيل بدأ العمل به يف عام تسهيل التعديل اهليكلي  )ه 

 1999استبدل يف عام (إىل البلدان منخفضة الدخل اليت تواجه مشاكل يف ميزان مدفوعاا 
  ).تسهيل النمو واحلد من الفقرب
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  1990عدد ترتيبات قروض الصندوق حسب نوع التسهيل منذ عام : 13اجلدول امللحق رقم 
  2004 أغسطس 31كما يف 

  
تسهيل التعديل 

  اهليكلي
اد اتفاقات االستعد

  االئتماين
تسهيل الصندوق 

  املمدد
تسهيل النمو 
    واحلد من الفقر

  ألبانيا        
  اجلزائر  3    1  
  أذربيجان    1  3  
  البحرين  2  1  1  
  بنغالديش        
  بنني  2      1
  بروناي  3      1
  بوركينا فاسو        
  الكامريون  4      1
  تشاد  2    4  
  جزر القمر  2    1  1
  كوت ديفوار        1
  جيبويت  3    2  
  مصر  1    1  
  الغابون    1  2  
  غامبيا    1  5  
  غينيا  3      
  غينيا بيساو  3      1
  غويانا  2      1
  إندونيسيا  4    1  
  إيران    2  1  
  العراق        
  األردن        
  كازخستان    3  3  
  الكويت    2  2  
  قريغيزيا        
  لبنان  3    1  
  ليبيا        
  ماليزيا        
  املالديف        
  مايل        
  ريتانيامو  4    1  1
  املغرب  5      
  موزمبيق      2  
  النيجر  4      1
  نيجرييا  3    1  
  عمان      3  
  باكستان        
  قطر  3  2  4  1
  السعودية        
  السنغال        
  سرياليون        
  الصومال  4    1  
  السودان  2      1
  سورينام        1
  سوريا        
  تاجيقستان        
  توغو        

  )يتبع(
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  1990 ترتيبات قروض الصندوق حسب نوع التسهيل منذ عام عدد: 13اجلدول امللحق رقم 

  )تابع( 2004 أغسطس 31كما يف 
  

تسهيل التعديل 
  اهليكلي

اتفاقات االستعداد 
  االئتماين

تسهيل الصندوق 
  املمدد

تسهيل النمو 
    واحلد من الفقر

  تونس  2    1  
  تركيا  2      
  تركمنستان    1    
  ألبانيا      3  
  اجلزائر        
  راتاإلما        
  أوغندا  4      
  أوزبكستان      1  
  اليمن  1  1  1  

  اموع  71  15  46  12
باآلالف (املبلغ املتفق عليه   8160066  13067120  43337251  834260

  )من حقوق السحب اخلاصة

باآلالف (املبلغ املسحوب   5856895  9825050  30891079  765960
  )من حقوق السحب اخلاصة

باآلالف  (املبلغ املستحق  3475763  7376640  15112989  8840
  )من حقوق السحب اخلاصة

  .12اجلدول امللحق رقم : املصدر
  . لالطالع على التفاصيل12انظر اجلدول امللحق رقم : مالحظة

  


