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 توطئة 2

من تقرير التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون  2019يسعدنا للغاية أن نقدم للقارئ الكريم إصدار عام 

ي مجموعة الدول األعضاء اإلسالمي، التقرير الرئيس ي لسيسرك، الذي يقيم أحدث التطورات االقتصادية ف

في املنظمة ويعرض التوقعات املتعلقة باملستقبل القريب. فهذا التقرير هو املنشور السنوي الوحيد بشأن 

اقتصادات منظمة التعاون  اإلسالمي الذي يعرض مجموعة متنوعة من اإلحصاءات املقارنة ورؤية دقيقة 

 اإلنمائية في البلدان األعضاء في املنظمة.تسمح بفهم أبرز االتجاهات االقتصادية والتحديات 

يحمل هذا اإلصدار بين طياته معلومات غير مستصوبة بخصوص االقتصاد العاملي، حيث تراجع معدل النمو 

، ومن املرتقب أن يتراجع 2017% املسجلة عام 3.8مقارنة بنسبة  2018% مع نهاية عام 3.6العاملي لنسبة 

، من املنتظر أن 2019% عام 4.1%. وبمعدل نمو مقدر بنسبة 3.2ليسجل  2019هذا الرقم أكثر خالل عام 

. 2009تسجل البلدان النامية، باعتبارها املحفز الرئيس ي لالقتصاد العاملي، مستويات نمو هي األدنى منذ 

وهناك عدد من القضابا الرئيسية التي من شأنها أن تحدد مسار  النمو االقتصادي على املستوى العاملي 

الل الفصول والسنوات القليلة املقبلة، بما في ذلك حالة عدم اليقين املتربصة بالتجارة العاملية وضعف خ

 االستثمارات واألخطار التي تتهدد سالسل التوريد العاملية فضال عن بعض القضايا الجيوسياسية.

لبلدان منظمة التعاون  ما أثار انتباهي بشكل خاص في هذا التقرير هو تراجع متوسط األداء االقتصادي 

عن املتوسط العاملي ألول مرة منذ حوالي عقد من الزمن، ومن املتوقع أن يظل الحال  2018اإلسالمي لعام 

تباطئ متوسط معدل نمو النشاط االقتصادي في دول املنظمة ليسجل  2018. ففي 2019كذلك خالل عام 

. 2019% خالل 2.4أن يواصل تراجعه ليبلغ ، ويرتقب 2017% املسجل عام 3.7%، مقارنة مع معدل 3.1

لكن الخبر السار هو أن هذا املتوسط من املتوقع أن يحقق انتعاشا ويتجاوز بذلك املتوسط العاملي ويسجل 

 .2020% عام 3.8معدل 

ربما من أكثر الجوانب بعثا على القلق في هذا اإلصدار هو تحقيق بلدان املنظمة املنخفضة الدخل ملستويات 

. وهذا الوضع يشير إلى الحاجة إلى 2018و  2014ال ترقى ملتوسط املنظمة خالل الفترة املمتدة بين عامي نمو 

مزيد من التعاون االقتصادي بين بلدان املنظمة ملعالجة مسألة اتساع الفجوة بين بلدان املنظمة املرتفعة 

ض بفرص الشغل والقدرة التنافسية في الدخل ونظيراتها املنخفضة الدخل، وأيضا للدفع بعجلة النمو والنهو 

 جميع اقتصادات املنظمة.
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والرسالة األخرى الهامة التي يقدمها هذا التقرير هي ضرورة أن تعمل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يدا في 

. يد قدر اإلمكان الستقطاب ما يكفي من االستثمارات األجنبية املباشرة وتمويل أهدافها ومشاريعها اإلنمائية

% من التدفقات العاملية لالستثمار األجنبي 8، لم تستقطب بلدان املنظمة سوى ما يناهز 2018ففي عام 

املباشر. وبالنظر إلى ما يتطلبه تمويل البنى التحتية الهامة واملبادرات اإلنمائية من موارد مالية ضخمة، تبقى 

 أمام العديد من بلدان املنظمة. مسألة توفر هذه املوارد وإمكانية الحصول عليها تحديا كبيرا

وفي هذا الصدد، خصصنا قسما خاصا من هذا التقرير لتسليط الضوء على التحديات والفرص املتعلقة 

بتعبئة املوارد املالية املحلية والخارجية. فالحاجة إلى تمويل التنمية املستدامة لبلدان منظمة التعاون 

لفعلي للموارد املحلية ال ينمو بالقدر الكافي وال يتم تعويضه بنمو اإلسالمي آخذة في االزدياد، لكن الحجم ا

متماثل للموارد الخارجية. وفي هذا الصدد، فإن التقرير ال يتناول فقط مسألة النهج والوسائل البديلة املناسبة 

دان املنظمة للدول األعضاء في املنظمة واملحتمل أن تكون متاحة أمامها، بل يبرز أيضا الدعم الذي تقدمه بل

لالقتصادات النامية األخرى في جهودها لتأمين مصادر للتمويل لتحقيق التنمية. كما يتناول التقرير أيضا 

 اإلمكانات الهائلة التي يزخر بها قطاع املالية اإلسالمية لتعزيز تنمية البنى التحتية االجتماعية واالقتصادية.

ملنظمة التعاون اإلسالمي نتاج لالستثمار الكبير في الوقت لتقرير التوقعات االقتصادية  2019إن إصدار 

والجهد والتفاني من قبل موظفي سيسرك. وأود أن أعرب عن تقديري لهم على مساهماتهم القيمة على أمل 

 أن يجد القارئ الكريم هذا التقرير مثيرا لالهتمام ومفيدا وغنيا باملعلومات.

 

 نبيل دبور 

 املدير العام

سيسرك
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 وتقديرشكر  3

 

 

أعد هذا التقرير فريق من الباحثين العاملين في سيسرك برئاسة السيد كنعان بغجي ويضم الفريق السيد 

إرهان توبيدار والسيد جيم تن تن. وساهم أيضا في إنجاز هذا العمل السيد نصرة هللا نفار، خبير في االقتصاد، 

لعام للسيد مزهر حسين، مدير دائرة األبحاث، من البنك اإلسالمي للتنمية. وأجري العمل تحت اإلشراف ا

وسعادة السيد نبيل دبور، املدير العام لسيسرك. وال يغفل الفريق كذلك التوجه بجزيل الشكر ملجموعة 

البنك اإلسالمي للتنمية في شخص السيد صالح جالص ي، مدير املكتب اإلقليمي للمجموعة في تركيا، على 

 متها املجموعة في إطار إعداد هذا التقرير.تيسير املساهمة الفنية التي قد

وأعد إرهان توربيدار القسم األول "آخر التطورات االقتصادية في العالم" والقسم السادس "الشراكة الدولية 

من أجل التعاون في مجال التنمية". واشتغل كنان باغجي على القسم الثاني "اإلنتاج والنمو والعمل في بلدان 

الثالث "التجارة واملال في بلدان املنظمة" والقسم الرابع "تحديات التنمية ودور التمويل في املنظمة" والقسم 

دول منظمة التعاون اإلسالمي". وأعد جيم تن تن القسم الخامس "تعبئة املوارد املحلية والدولية من أجل 

البديل من أجل التنمية: دور تمويل التنمية". فيما أعد نصرة هللا نفار القسم السابع من التقرير "التمويل 

 املالية اإلسالمية".

 





 ملخص
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 العالم في االقتصادية التطورات آخر

 اتجاهات وآفاق االقتصاد العاملي

 النمو

يشهد االقتصاد العاملي وتيرة بطيئة للنمو وتتربص به مخاطر كبيرة. فبعد مرحلة اإلقالع التي سجلتها فترة 

لنمو في البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، وهذا ما مهد لتسجيل ، تباطئت معدالت ا2016-2017

% 3.6إلى  2017% املسجلة عام 3.8تراجع طفيف في معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي العاملي من 

مالي % من إج70التي تستأثر بحوالي  -. وفي الوقت الحالي، تعيش االقتصادات األبرز في العالم 2018في عام 

حالة من الركود، في الوقت الذي تشير فيه كبرى مؤسسات التنبؤ إلى أن تراجعا أكثر  -الناتج املحلي العاملي 

حدة سيحصل على مستوى نمو الناتج املحلي اإلجمالي العاملي خالل العامين املقبلين. ومن األمور الرئيسية 

حالة عدم اليقين املتزايدة بشأن التجارة العاملية  التي يجب أن تحظى باالهتمام على مدى الفترة القادمة هي

والقضايا الجيوسياسية في آسيا وقضية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، ألن من شأن كل هذه العوامل 

 تحديد مسار النمو االقتصادي العاملي في الفصول القليلة القادمة.

 البطالة

إلى وجود تحسن على مستوى فرص الشغل  2018علقة بعام تشير أحدث بيانات منظمة العمل الدولية املت

مليون شخص(، وهو رقم أفضل من  172% )5في العالم. فنسبة العاطلين عن العمل في العالم ال تتعدى 

مليون شخص(. لكن رغم ذلك من املتوقع أن تزداد أعداد العاطلين عن  174% )5.1البالغ  2017نظيره لعام 

، 2020مليون شخص بحلول عام  174.3مليون شخص كل عام ليصل العدد إلى العمل في العالم بمعدل 

وذلك نتيجة لتزايد القوى العاملة بشكل مذهل. كما أن العمالة ذات الجودة املنخفضة في ازدياد مستمر. 

، بلغت نسبة األشخاص العاملين الذين اشتغلوا في ظروف صعبة مقابل أجور هزيلة وفي 2018ففي عام 



 ملخص
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% من أصل إجمالي األشخاص املمارسين لعمل معين. وبلغ معدالت البطالة في 45ط السالمة غياب شرو 

 % على التوالي، وهما رقمان أعلى من إجمالي معدل البطالة.5.4% و 11.8صفوف الشباب والنساء 

 التجارة

تراجعا في نمو  2018باتت السياسات التجارية الخطر األكبر الذي يتهدد نمو االقتصاد العاملي. فقد عرف عام 

% في الواردات بسبب دخول التوترات التجارية 4.1% في الصادرات و 3.5التجارة العاملية ليسجل نسبة 

القائمة منعطفا جعل الوضع يزداد سوءا. ومن املنتظر أن يتقهقر معدل النمو التجاري أكثر فأكثر خالل عام 

بات التصدير الجديدة الكثير من زخمها باملقارنة مع ، فقدت طل(PMI. ووفقا ملؤشر مديري املشتريات )2019

عندما كانت البيئة االقتصادية في العالم أفضل بكثير. وبسبب  2018ما كان عليه الوضع مطلع عام 

السياسات التجارية املجحفة، تشوب أجواء التعاون الدولي حالة من التوتر، وهذا ما يجعل من مسألة إصالح 

 عاملية لتسوية املنازعات ضرورة ملحة.آلية منظمة التجارة ال

 االستثمارات

، واصلت حصة االستثمار في الناتج املحلي اإلجمالي حفاظها على انتعاشها الطفيف الذي 2018مع دخول عام 

% في البلدان النامية. وتشير 32.8% في البلدان املتقدمة و 21.9سجل في العام الذي قبله، بحيث بلغت نسبة 

إلى أن االستثمار سيواصل لعب دور املحفز للنمو االقتصادي في  2020و  2019صة بعامي التوقعات الخا

الدول املتقدمة، لكنه باملقابل سيتراجع نسبيا في العالم النامي. كما تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 

ليون دوالر املسجلة عام تري 1.5، أي من معدل 2018% خالل عام 13الواردة على املستوى العاملي بنسبة 

تريليون دوالر. وانخفضت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى البلدان املتقدمة بنسبة  1.3إلى  2017

مليار دوالر، في حين اتسمت في الدول النامية نوعا ما باالستقرار على معدل يناهز  557%، لتسجل معدل 27

تراجع امللحوظ في األرقام املتعلقة باالستثمار األجنبي املباشر في الدول مليار دوالر. وكنتيجة لهذا ال 740

املتقدمة، سجلت االقتصادات النامية ارتفاعا في حصتها من إجمالي االستثمارات األجنبية املباشرة في العالم 

اشر العاملية %. وتظهر التوقعات املتوسطة املدى أن تدفقات االستثمار األجنبي املب57بلغ نسبة  2018عام 

 ستظل أقل بكثير من املتوسط املسجل خالل العقد املاض ي من الزمن.

 الظروف املالية

باتت الظروف املالية في املجمل في وضع أفضل بالنسبة للبلدان النامية. فقد دفعت  2019مع مطلع عام 

معدالت التضخم بالبنوك املؤشرات املتواصلة الدالة على التدهور في االقتصاد العاملي إلى جانب انخفاض 

املركزية الكبرى إلى تبني اتجاهات أكثر تيسيرا على املدى القريب فيما يخص السياسات النقدية وخفض أسعار 



 ملخص

 

 2019 اإلسالمي التعاون لمنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 تنميةتعبئة الموارد المالية من أجل ال

3 

. وبذلك انخفضت أسعار الفائدة الطويلة األجل وتسجل مستويات قياسية في االنخفاض 2019الفائدة عام 

ويلة األجل في االقتصادات املتقدمة، تحسنت شروط التمويل في العديد من البلدان. ومع تحسن العائدات الط

الخارجي بالنسبة للبلدان النامية، وهو ما عجل بتسجيل انتعاش في تدفق رؤوس األموال إلى االقتصادات 

 النامية.

 ميزان الحساب الجاري 

لى حد سواء خالل شهدت أرصدة الحسابات الجارية تدهورا طفيفا في البلدان املتقدمة والبلدان النامية ع

% 0.7. وتراجع الفائض في الحساب الجاري في البلدان املتقدمة إلى 2017مقارنة بمستوياتها عام  2018عام 

% في -0.03، فيما ارتفع العجز في الحساب الجاري في البلدان النامية من 2018من الناتج املحلي اإلجمالي في 

على مستوى أرصدة الحسابات الجارية قد سجلته الدول  . وكان التحسن األبرز 2018% في -0.1إلى  2017

املصدرة للنفط، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وعلى نحو مماثل، اتسع هامش الهشاشة في الحساب 

الجاري لبعض البلدان املستوردة للنفط، مثل الهند وإندونيسيا وباكستان وجنوب إفريقيا، وهذا ما يفسر 

من النفط. ومن املتظر أن تتأثر أرصدة الحسابات الجارية في الدول املصدرة للنفط ارتفاع فاتورة وارداتها 

 .2018سلبا على املدى القريب، خاصة مع توقع تراجع متوسط أسعار النفط عن مستواها املسجل عام 

 الرصيد املالي

ا الرصيد املالي الحكومي تتسم التطورات املالية على املستوى العاملي بقدر مهم من االستقرار. فقد تحسن نسبي

إلى  2017% املسجل عام -2.9العام على املستوى العاملي كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي من معدل 

 2020و  2019. لكن من املتوقع أن يتهاوى متوسط الرصيد املالي العاملي خالل فترة عامي 2018% عام -2.8

%. وفي البلدان املنخفضة الدخل، سيتواصل االتجاه -3.3% و -3.1بشكل طفيف ليسجل معدالت تتراوح بين 

 العام املتمثل في الجهود املبذولة لتحقيق االستقرار املالي.

 

 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في االقتصادية التطورات آخر

 اإلنتاج والنمو والعمالة

 اإلنتاج

في منحى تصاعدي، وارتفع الناتج املحلي  اتجهت األنشطة االقتصادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي

حسب  2018تريليون دوالر عام  20.6إلى  2014تريليون دوالر أمريكي املسجل عام  16.8اإلجمالي فيها من مبلغ 
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% من 25.8% من إجمالي الناتج العاملي و 15.2تعادل القوة الشرائية. فقد أنتجت دول املنظمة كمجموعة 

. وباألسعار الجارية، ال تتعدى حصة دول املنظمة من الناتج 2018النامية سنة  إجمالي الناتج في البلدان

%. ويدل تراجع حصة دول املنظمة من الناتج املحلي اإلجمالي للدول النامية 8.2املحلي اإلجمالي العاملي نسبة 

املنظمة في توسيع على أن أداء اقتصادات املنظمة لم يرق بعد ملستوى أداء الدول النامية غير األعضاء في 

، أنتجت البلدان العشر األولى في املنظمة من حيث حجم الناتج املحلي اإلجمالي 2018نطاق إنتاجها.  ففي عام 

 % من إجمالي الناتج ملجموعة دول املنظمة.73.0

 النمو

% 3.1 سجل مستوى نمو الناتج املحلي اإلجمالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي تراجعا، بحيث سجل نسبة

. ومن املرتقب أن يتراجع معدل النمو 2017% عام 3.8مقارنة مع نسبة  2018بالقيمة الحقيقية عام 

، وسيظل بذلك دون املتوسط العاملي. ولن تتمكن دول 2019% عام 2.4االقتصادي في دول املنظمة إلى 

حققت  2018و  2014عامي . وبين 2020املنظمة من تسجيل معدل أكبر من املتوسط العاملي إال بحلول عام 

دول املنظمة املنخفضة الدخل معدل نمو منخفض باملقارنة مع متوسط املنظمة ككل، وهو األمر الذي يجعل 

الفجوة تتسع بين دول املنظمة الغنية والفقيرة. وعلى مستوى البلد الواحد، نجد أن ليبيا كانت االقتصاد 

%. وفي اإلجمالي، 17.9بمعدل نمو بلغ  2018سالمي عام األسرع نموا في مجموعة دول منظمة التعاون اإل 

 .2018% عام 3.6دولة عضو في املنظمة معدل نمو أعلى من املتوسط العاملي البالغ  26سجلت 

 اإلنتاج حسب القطاعات

رغم استئثار قطاع الزراعة بحصة مهمة من العمالة في االقتصاد، تبقى حصته من مجموع الناتج املحلي 

نخفضة بسبب قلة إنتاجيته. لكن مع ذلك يبقى هذا القطاع من القطاعات الهامة بالنسبة لدول اإلجمالي م

% من إجمالي األنشطة االقتصادية. وفيما يتعلق بمتوسط 10.2منظمة التعاون اإلسالمي، ويستأثر بحصة 

تعاون اإلسالمي في حصص القيمة املضافة للقطاعات األربعة الرئيسية من الناتج املحلي اإلجمالي ملنظمة ال

%. وارتفعت حصة قطاع التصنيع، الذي يتمتع 50.0، فقد سجل قطاع الخدمات الحصة األكبر بلغت 2017

% عام 14.6إلى  2013% املسجلة عام 14.2بإمكانيات هائلة للنهوض باإلنتاجية والقدرة التنافسية، من 

2017. 

 الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية

ظهر تحليل الناتج املحلي اإلجمالي العاملي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية أن حصة االستهالك النهائي )لألسر ي

 2017املعيشية  والحكومة( ما تزال تستأثر بأعلى نسبة من الناتج املحلي اإلجمالي على امتداد سنين عدة. ففي 
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%(، تاله قطاع 52.9ناتج املحلي اإلجمالي )استأثر االستهالك األسري في دول املنظمة بحصة األسد من ال

%(، بينما سجلت حصة صافي الصادرات من مجموع 12.8%( ثم اإلنفاق الحكومي العام )28.0االستثمارات )

 الناتج املحلي اإلجمالي العاملي نسبة جد ضئيلة.

 الدخل والفقر

دوالرا أمريكيا املسجل  8779لغ ارتفع متوسط الدخل حسب الفرد في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من مب

% في اإلجمالي. وخالل نفس الفترة، 16.9، أي بمعدل زيادة قدره 2018دوالرا عام  10265إلى  2010عام 

%( وتجاوزت بذلك متوسط 37.1حققت البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة معدالت نمو أعلى نسبيا )

. وبلغ متوسط 2018دوالرا أمريكيا عام  11464لتصل إلى  مستويات الدخل حسب الفرد في بلدان املنظمة

، ليتراجع بعدها 2015-2010% خالل فترة 2.2معدل نمو مستويات الدخل حسب الفرد في بلدان املنظمة 

% خالل فترة 1.2، ومن املتوقع أن يواصل تراجعه ليصل لنسبة 2018-2016% خالل فترة 1.6إلى معدل 

من بين  2018د املسجل ألعلى معدالت الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد عام . وكانت قطر البل2019-2020

ضعفا.  18.2كل دول منظمة التعاون اإلسالمي، بحيث ضاعف معدلها متوسط مجموعة دول املنظمة بـ

 بلدا. 13% في 30وضمن مجموعة املنظمة، يسجل الفقر معدالت تفوق نسبة 

 البطالة

سالمي تسجيل مستويات عالية من البطالة مقارنة مع مستوى باقي دول واصلت دول منظمة التعاون اإل 

العالم والدول املتقدمة والدول النامية غير األعضاء في املنظمة. فخالل هذه الفترة، ظل متوسط معدل 

. وعادة ما تسجل 2018% في 6.0%، وسجل معدل 6.9% و 5.8البطالة في دول املنظمة يتقلب بين معدلي 

عدالت أعلى في صفوف القوى العاملة الشابة مقارنة بنظيراتها في صفوف الكبار في كل املجموعات البطالة م

، من املتوقع أن يرتفع معدل بطالة الشباب في بلدان املنظمة ليصل إلى 2019القطرية. واعتبارا من عام 

% في الدول النامية 11.2% في الدول املتقدمة و 10.7%، بينما من املنتظر أن يستقر على نسبة 13.9نسبة 

 غير األعضاء في املنظمة.

 إنتاجية العمل

اتجهت إنتاجية العمل على الصعيد العاملي في منحى تصاعدي خالل العقد املاض ي من الزمن. فقد سجل 

% خالل فترة 2.3اإلنتاج حسب العامل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي زيادة بمعدل نمو مركب قدره 

، 2018. واعتبارا من عام 2018-2010% خالل فترة 1.8ن سرعان ما تراجع هذا املعدل إلى ، لك2000-2009

ألف دوالر أمريكي، َمقيسا باألسعار الدولية الثابتة استنادا إلى  28بلغ متوسط إنتاجية العمل في دول املنظمة 
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ألف دوالر  96لفرد بمبلغ (. وفي الدول املتقدمة، قدر معدل اإلنتاجية حسب اPPPتعادل القوة الشرائية )

% من إجمالي 29.4، وهذا يعني أن العامل العادي في مجموعة دول املنظمة ال ينتج سوى 2018أمريكي عام 

 ما ينتجه عامل عادي في البلدان املتقدمة.

 التضخم

استقرت معدالت التضخم في جميع أنحاء العالم عند مستويات معتدلة خالل السنوات القليلة املاضية، 

وذلك بسبب تراجع معدالت النمو االقتصادي العاملي.  وبالرغم من تراجع معدالت مستوى النمو في بلدان 

، أخذت معدالت التضخم منحى تصاعديا خالل هذه الفترة. 2018و  2016منظمة التعاون اإلسالمي بين عامي 

ع أن يحصل تراجع في . لكن من املتوق2016% املسجلة عام 5.7بدل  2018% عام 9.3فقد بلغت نسبة 

بعد فترة من االرتفاع في  2020% عام 8.3متوسط أسعار املستهلك خالل السنتين القادمتين ليصل ملعدل 

% في البلدان النامية غير 29% في بلدان املنظمة و 39.3مستوياته. وإجماال، ارتفعت أسعار املستهلك بنسبة 

 .2018-2013خالل فترة  % في البلدان املتقدمة6.3األعضاء في املنظمة و 

 الرصيد املالي

شهدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة قيد النظر تدهورا حادا في رصيدها املالي. 

فاالعتماد الكبير على صادرات البضائع والسلع األساسية يجعل العديد من دول املنظمة عرضة بشكل كبير 

، فقط ثالث دول من دول املنظمة هي التي كانت تتمتع بفائض في ميزانها 2017لتقلبات األسعار.  وفي عام 

 بلدا. 11ليصبح  2018املالي. وارتفع هذا العدد في 

 

 التجارة واملال

 تجارة البضائع

تماشيا مع االتجاه العاملي، شهدت بلدان املنظمة تحسنا في إجمالي صادراتها نحو باقي دول العالم، كما ارتفع 

. وبفضل الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات 2018تريليون دوالر أمريكي في  1.98لي صادراتها إلى معدل إجما

مقارنة  2018%  في 25.3من دول املنظمة، عادت حصتها من إجمالي صادرات الدول النامية لتسجل نسبة 

صادرات البضائع إلى . وتراجعت الحصة الجماعية لدول املنظمة في اإلجمالي العاملي ل2017% عام 23.6مع 

، 2018% في 10.2% و 9.3إلى نسبة  2017. إال أن هذا املعدل عاد ليرتفع في 2016%( عام 8.8أدنى مستوياتها )

وهذا ما يعكس أفضلية دول املنظمة من حيث أدائها االقتصادي باملقارنة مع دول املجموعات األخرى. ففي 

%( من إجمالي 77.2% )58.1لى املصدرة في املنظمة بنسبة ، استأثرت الدول الخمس )العشر( األو 2018عام 
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الصادرات السلعية للدول األعضاء مجتمعة. كما ارتفع بدوره إجمالي الواردات السلعية لدول املنظمة من 

. وعلى الرغم من االرتفاع املسجل على مستوى 2018تريليون عام  1.8إلى  2017تريليون دوالر املسجلة في  1.7

% مقارنة مع 9.2دات، تراجعت حصة دول املنظمة من الواردات السلعية العاملية نسبيا وبلغت حجم الوار 

% 55.7. واستأثرت الدول الخمس )العشر( األولى األكثر استيرادا في املنظمة بحصة 2017% املسجلة عام 9.6

 .2018%( من إجمالي الواردات السلعية لجميع الدول األعضاء عام 71.5)

 دماتتجارة الخ 

. وفي العام ذاته، صّدرت بلدان املنظمة 2018تريليون دوالر عام  5.8بلغ إجمالي صادرات الخدمات العاملية 

مليار دوالر أمريكي، وهو أعلى رقم تسجله مجموعة دول املنظمة، بينما بلغ إجمالي  397من الخدمات ما قيمته 

دول املنظمة تبقى ضمن نادي املستوردين الصافين  مليار دوالر،  ما يجعل مجموعة 575وارداتها من الخدمات 

% من صادرات الخدمات و 6.8، استأثرت دول املنظمة كمجموعة بحصة 2018للخدمات. واعتبارا من عام 

% من واردات الخدمات العاملية. وفي العام ذاته كانت اإلمارات العربية املتحدة املصدر األول للخدمات، 10.3

 % من إجمالي صادرات الخدمات من دول املنظمة.17.8والر من الصادرات وحصة مليار د 71بحيث سجلت 

 امليزان التجاري 

، لم ترق مساهمة الدول األعضاء في املنظمة 2018على الرغم من الطفرة اإليجابية الطفيفة التي شهدتها سنة 

نظمة التعاون اإلسالمي في التدفق العاملي للسلع والخدمات إلى إمكاناتها الحقيقية. فقد أصبحت دول م

، وذلك راجع باألساس لهبوط أسعار السلع 2017-2015مستوردا صافيا للمنتجات الصناعية خالل فترة 

مليار دوالر أمريكي.  175، سجلت دول املنظمة كمجموعة مرة أخرى فائضا بمبلغ 2018األساسية. وفي عام 

خالل الفترة قيد النظر. وبالرغم من وقوع  ومن جهة أخرى، ظلت دول املنظمة مستوردا صافيا للخدمات

، عاد القطاع ليسجل طفرة في النمو خالل 2016-2014الدول في عجز تجاري في مجال الخدمات خالل فترة 

 .2018مليار دوالر أمريكي في عام  177العامين املاضيين وبلغ مستوى العجز 

 تجارة السلع بين دول منظمة التعاون اإلسالمي

، لكنها سرعان 2016-2014السلع بين دول منظمة التعاون اإلسالمي تسجل تراجعا خالل فترة أخذت تجارة 

مليار دوالر أمريكي. وتماشيا مع التوسع املستمر لنطاق التجارة  312وبلغت مبلغ  2017ما عادت لتنتعش عام 

ليار دوالر أمريكي عام م 350الدولية، واصل إجمالي الصادرات فيما بين دول املنظمة ارتفاعه ليسجل مبلغ 

% على امتداد العامين الفارطين، لكن رغم 34. وارتفع معدل الصادرات فيما بين دول املنظمة بنسبة 2018

. وعلى صعيد آخر، ازدادت حصة التجارة فيما بين دول 2012ذلك يبقى دون إجمالي القيم املسجلة عام 
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وبلغت  2017-2014ء في املنظمة بشكل مطرد خالل فترة املنظمة من إجمالي معدالت التجارة في الدول األعضا

. لكن هذه الحصة تراجعت عام 2014% عام 17.9مقارنة بمستواها الذي لم يتعد نسبة  2017% عام 19.1

 %  بسبب االرتفاع النسبي ملعدالت حجم التجارة مع البلدان غير األعضاء في املنظمة.18.8إلى  2018

 ألجنبي املباشرتدفقات وأرصدة االستثمار ا

إن معدالت تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي ال ترقى ملستوى التطلعات 

، ارتفعت القيمة اإلجمالية لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان 2017وإمكاناتها املتاحة. ففي عام 

% مقارنة 5.5مليار دوالر، أي ما يعادل زيادة بنسبة  108.3سجلت  ، بحيث2011املنظمة للمرة األولى منذ عام 

مليار دوالر أمريكي. ومع  107.4لتسجل مبلغ  2018بالعام السابق. لكن سرعان ما تراجعت بعض الش يء عام 

دول التراجع في مستويات تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة العاملية وزيادة حجم الوارد منها إلى 

املنظمة، أخذت حصة بلدان املنظمة في هذه التدفقات تتزايد بشكل مطرد خالل السنوات املاضية وبلغت 

 .2018% عام 8.3نسبة 

 تنمية القطاع املالي 

يواصل مستوى تنمية القطاع املالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي تسجيل أرقام متدنية. فقد بلغ متوسط 

مقارنة  2018% عام 60.1سع قياسا إلى الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة نسبة حجم النقود بمعناها الوا

% كمتوسط عاملي. وفي العام نفسه، بلغ 124% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و 137بما يقارب 

تج املحلي اإلجمالي، % من النا66.7متوسط االئتمان املحلي الذي يوفره القطاع املالي في دول املنظمة ما يعادل 

%  على مستوى 172.8% و 141.8في حين بلغ ذات املتوسط في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة نسبة 

العالم. ومن ناحية أخرى، تحسنت فرص الوصول إلى التمويل في بلدان املنظمة بشكل كبير مع مرور السنوات، 

 .2017% عام 46.3لى نسبة إ 2011% املسجلة عام 27.8بحيث ارتفعت من نسبة 

 الديون الخارجية و االحتياطات

تريليون دوالر  1.6واصل إجمالي رصيد الدين الخارجي لدول منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعه، وكان قد بلغ 

. وعلى مستوى هيكل االستحقاق املتعلق بالدين الخارجي، استأثرت الديون قصيرة األجل بحصة 2017عام 

لي الديون الخارجية لدول املنظمة، في حين بلغت نسبة هذه الديون من إجمالي ديون الدول % من إجما16.1

 2017%. وكانت تركيا البلد األكثر مديونية من بين بلدان املنظمة في 29.0النامية غير األعضاء في املنظمة 

، بما في ذلك الذهب، 2018مليار دوالر. وقد بلغ إجمالي االحتياطات النقدية العاملية عام  455بمعدل فاق 
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تريليون دوالر منها تعود للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتراجعت حصة  1.6تريليون دوالر،  12.4

 .2018% عام 12.4إلى  2016% املسجلة عام 13.3هذه الدول من إجمالي االحتياطي العاملي من نسبة 

 املساعدة اإلنمائية الرسمية والتحويالت 

مليار دوالر  162.8صافي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية من جميع املانحين للبلدان النامية مبلغ  بلغ

)ال  2017% من هذه التدفقات خالل عام 33. وفي الوقت الذي يشوب الغموض أكثر من 2017أمريكي عام 

مليار  101.6مالي مبلغ % من إج56.2تتوفر معلومات بخصوص البلدان املستفيدة منها(، تدفق ما نسبته 

دوالر املتبقي إلى الدول األعضاء في املنظمة. وفي العام ذاته أيضا استفادت الدول الخمس املتصدرة لقائمة 

% من إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية ملنطقة 39.5البلدان األعضاء املستفيدة من نسبة 

% منها. كما ارتفعت معدالت تدفقات 61.0األولى من حصة املنظمة، بينما استفادت الدول األعضاء العشر 

مليار دوالر  152إلى  2013مليار دوالر املسجلة عام  125التحويالت الشخصية الواردة إلى دول املنظمة من 

 .2018عام 

 

 التنمية أجل من املالية املوارد تعبئة 

 يتحديات التنمية ودور التمويل في بلدان منظمة التعاون اإلسالم

تتمتع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بموارد إنتاج مهمة، وأبرزها املوارد البشرية والطبيعية. واالستفادة من 

هذه املوارد على نحو فعال قد يعود بالنفع الكبير على معدالت النمو االقتصادي وأيضا على مستوى رفاهية 

ة على النمو االقتصادي ومستويات الدخل. شعوب هذه البلدان، وعكس ذلك من شأنه أن يخلف آثارا سلبيس

وهذا أيضا بسبب تميز اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي في معظمها بالتركيز العالي للصادرات وضعف 

 التنوع على مستوى االقتصاد املحلي. ومن تبعات سوء تدبير املوارد املنتجة كذلك ضعف مستوى التنافسية.

األعضاء في املنظمة من تحقيق نمو مستدام طويل املدى خالل القرن وفي هذا الصدد، لم تتمكن الدول 

املاض ي كما فعلت الدول املتقدمة. لكن بوسع دول املنظمة اعتماد عدد من السياسات التي من شأنها أن 

تشكل عوامل فعالة للتصدي للتحديات التنموية وتحقيق معدالت أعلى من النمو. ومن بينها السياسات التي 

الستثمار في القدرات البشرية واملؤسسية، وتسهيل التقدم التكنولوجي واالبتكار، وتوجيه املوارد إلى تعنى با

االستثمارات املنتجة من خالل التنمية املالية. والحاجة إلى الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي يعد أحد 

قدرة التنافسية، طاملا أن هذا األمر من العناصر الهامة في مزيج السياسات الرامية إلى تعزيز اإلنتاجية وال

شأنه خلق بيئة أعمال تجارية بمنأى عن حالة عدم اليقين والتكاليف غير املتوقعة. باإلضافة إلى حاالت عدم 
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االستقرار االقتصادي، تؤثر حاالت عدم االستقرار السياس ي بشكل كبير على مسارات النمو في بعض بلدان 

يث تتجاوز اآلثار السلبية للنزاعات املسلحة التكاليف االجتماعية واالقتصادية منظمة التعاون اإلسالمي، ح

 القابلة للقياس.

فشلت املبادرات على املستوى العاملي واآلليات اإلقليمية الرامية إليجاد حلول والجهود املبذولة على املستوى 

عيها التنموية وتمكينها من اللحاق بركب الوطني في تلبية االحتياجات املتزايدة للبلدان النامية لتمويل مسا

البلدان املتقدمة. فوفقا لتقديرات مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، يتراوح إجمالي متطلبات 

تريليون دوالر  4.5تريليون و  3.3التمويل، بما في ذلك االحتياجات االستثمارية، في العالم النامي وحده بين 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تزخر بموارد تجسد إمكانات هائلة لتعزيز التنمية. وعلى  سنويا. وبعض

املستوى املالي، يتيح قطاع املالية اإلسالمية فرصة سانحة أمام بلدان املنظمة لسد الفجوة القائمة على 

 مستوى التمويل املسخر لتحقيق التنمية.

ل في مجال التعاون النشط فيما بينها في العديد من املجاالت من إن لدول منظمة التعاون اإلسالمي تاريخ طوي

قبيل التجارة وتطوير البنى التحتية وبناء القدرات واالستثمار. وال شك أن هذا التعاون أداة جد فعالة لتسهيل 

يح أمام عملية نقل رؤوس األموال والدراية والخبرات الحيوية لتحقيق التنمية فيما بين الدول األعضاء، ما يت

العديد منها ومن البلدان النامية األخرى فرصا لالستفادة بشكل متبادل من تجارب وموارد بعضها البعض 

بالتزامن مع مساعيها للمض ي قدما في مساراتها التنموية. وتمتلك دول املنظمة أدوات وآليات فريدة من نوعها، 

األوقاف، وتتمتع بقدرة كبيرة على اإلسهام إيجابا في بما في ذلك األدوات املالية اإلسالمية وصناديق الزكاة و 

عملية التمويل من أجل التنمية. وبشكل عام، من شأن هذه العوامل أن تعزز التمويل من أجل التنمية في 

 بلدان املنظمة عن طريق اإلسهام في تجاوز الفهم التقليدي واالستفادة من آليات الحلول الفريدة.

 والدولية من أجل تمويل التنميةتعبئة املوارد املحلية 

تعاني كثير من البلدان النامية وعدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي من إشكالية عدم االستفادة على نحو 

فعال من املوارد املحلية وعدم قدرتها على االستفادة بشكل كامل من املوارد الدولية لتمويل التنمية، وذلك 

ة. وفي هذا الصدد، من املهم إيالء اهتمام خاص للدور املهم الذي من شأن راجع لعدد من التحديات القائم

املوارد املحلية والدولية أن تلعبه وقدرتها على اإلسهام في خلق فرص لتمويل الجهود التنموية. زفي ضوء 

هها البلدان األدبيات والتقارير الدولية املتاحة في هذا املجال، يناقش هذا التقرير عشرة تحديات رئيسية تواج

النامية والبلدان األعضاء في املنظمة في جهودها الرامية إلى تمويل التنمية، وتتراوح هذه التحديات بين ضعف 

 القدرات في مجال إدارة االقتصاد الكلي ومحدودية املزايا املكتسبة من تدفقات رؤوس األموال الدولية.
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التفصيل، وتتراوح هذه الحلول بين مكافحة التدفقات ويعرض التقرير كذلك أحد عشر حال عمليا ويناقشها ب

املالية غير املشروعة وتحديث نظام املساعدة اإلنمائية الرسمية، ومن شأن هذه الحلول أن تكون أدوات 

تسترشد بها منظمة التعاون اإلسالمي والعديد من البلدان النامية لتعبئة املوارد املحلية والدولية ولالستفادة 

الدولي إلى أقص ى حد ممكن في مساراتها التنموية. والنجاح في التصدي لهذه التحديات يتوقف  من التعاون 

 بشكل كبير على تعزيز التعاون الدولي والتعاون فيما بين دول املنظمة.

وبالتركيز على إقامة عالقات تعاون متينة فيما بين دول املنظمة فإن هذه البلدان لن تستفيد فقط من 

رتبطة بتبادل الخبرات وأفضل املمارسات فيما بينها لكنها أيضا ستحظى بفرص لتعزيز التضامن املكتسبات امل

فيما بينها في مجال التمويل اإلنمائي. وبهذا سيكون بوسع بلدان املنظمة تلبية احتياجاتها التمويلية للمشاريع 

تحقيق التنمية املستدامة للنهوض والبرامج التنموية على نحو أكثر فعالية، وبالتالي ستمهد الطريق أمام 

 بمستويات عيش شعوبها.

 الشراكة الدولية من أجل التعاون في مجال التنمية

عادة ما تكون االحتياجات املتزايدة للبلدان مقرونة باملوارد الالزمة لتلبية هذه االحتياجات. ويشير قادة البلدان 

النقص في التمويل من بين أبرز العوائق التي تحول دون العالم النامي، على وجه الخصوص، مرارا وتكرارا إلى 

تحقيق التنمية الطويلة األجل. لذلك ال حديث عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة دون توفر ما يلزم من 

املوارد. وتضخ الجهات الفاعلة الدولية، العامة والخاصة، مبالغ هائلة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في 

ل العابر للحدود. فقد شهد حجم التمويل الخارجي الذي تستفيد منه بلدان املنظمة زيادة كبيرة إطار التموي

مليار دوالر  73. وبمبلغ 2015مليار دوالر فقط عام  363بعد أن كان في حدود  2017مليار دوالر عام  720وبلغ 

واملتعددة األطراف إلى بلدان املنظمة ، يمثل إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية 2017في عام 

 جزءا صغيرا من التدفقات املالية الخارجية لكنه ذا أهمية بالغة.

ومن جهة أخرى، تشهد تدفقات التحويالت الواردة إلى دول املنظمة الخمسين التي تتوفر بشأنها البيانات نموا 

االستثمارات األجنبية املباشرة من مصادر . كما تعتبر 2017مليار دوالر عام  144مطردا وبلغت معدال يفوق 

مليار  108.3لتسجل مبلغ  2017التمويل الخارجي املهمة بالنسبة لبلدان املنظمة، وارتفع معدلها خالل عام 

دوالر. وعلى عكس التحويالت واالستثمارات األجنبية املباشرة، يبدو أن االستثمارات في املحافظ املالية 

ة أكثر عرضة للظروف العاملية. وبالرغم من ذلك، بلغت االستثمارات في املحافظ وتدفقات الديون الخارجي

، وهو رقم أعلى من الرقم 2017مليار دوالر عام  121املالية الواردة إلى بلدان املنظمة ذروتها املتمثلة في مبلغ 

ظمة في العام نفسه. لكن الذي ُسجل على مستوى تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إلى دول املن

املثير للقلق هو ارتفاع معدالت تدفقات الديون الخارجية إلى بلدان املنظمة، وكان األمر أكثر وضوحا خالل 
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، وهذا الوضع يدعو حكومات هذه البلدان إلىاتخاذ ما يلزم من اإلجراءات للتصدي 2015فترة ما بعد عام 

 لة دون حصول آثار سلبية على التنمية الطويلة األجل.للتحديات املرتبطة باستدامة الديون للحيلو 

وفي سياق التعاون فيما بين دول الجنوب، تعمل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بفعالية لتقديم كل الدعم 

املمكن لالقتصادات النامية األخرى في جهودها الرامية إلى تأمين مصادر للتمويل من أجل تحقيق التنمية. 

ليس هناك آليات للرصد حاشا بعض التقارير التي تصدر بين الفينة واألخرى حول إسهامات  لكن لسوء الحظ

الدول األعضاء في املنظمة في مجال الشراكة من أجل التنمية فيما بين دول الجنوب، وغالبا ما ال تكون 

نظمة تقدم قدرا مهما جودة. ومع ذلك، من املعلوم أن أن بعض دول املالبيانات الواردة في هذه التقارير ذات 

من املعونة اإلنمائية، كما هو الحال بالنسبة إلندونيسيا وقطر واململكة العربية السعودية وتركيا واإلمارات 

معدالت تدفقات التحويالت املوجهة إلى خارج بلدان املنظمة أرقاما  ، سجلت2014العربية املتحدة. ومنذ عام 

 2017يها. فقد بلغت قيمة تدفقات التحويالت املوجهة نحو الخارج عام أعلى من تدفقات التحويالت الواردة إل

% منها موجهة إلى بلدان املنظمة ذاتها، فيما ذهب معظم النصف اآلخر 50مليار دوالر أمريكي،  150مبلغ 

 لالقتصادات النامية غير األعضاء في املنظمة.

الي املبادالت التجارية لبلدان املنظمة لصالح ، زاد حجم إجم2018و  1995وخالل الفترة املمتدة بين عامي 

نقطة مئوية. وعالوة على ذلك، بلغت  19البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة من جانب الصادرات بنسبة 

التي تتوفر حولها البيانات  43تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الصادرة نحو الخارج من بلدان املنظمة الـ 

% منها إلى اقتصادات املنظمة 29% من هذه التدفقات إلى البلدان املتقدمة و 58ر دوالر، وذهبت مليا 68زهاء 

 % منها إلى البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة.13و 

 التمويل البديل من أجل التنمية: دور املالية اإلسالمية

ى التحتية االجتماعية واالقتصادية. وفي الوقت يزخر قطاع املالية اإلسالمية بإمكانات هائلة لتعزيز تنمية البن

الذي يمكن فيه لألدوات اإلسالمية إلعادة التوزيع مثل الزكاة واألوقاف أن تلعب دورا هاما في دعم املشاريع 

االجتماعية الصغيرة، فإن من شأن الصكوك أن تكون مصدرا ناجحا لتمويل املشاريع املتعلقة بالبنى التحنية 

 ريع املياه والصرف الصحي، والطاقة املستدامة وامليسورة التكلفة، والنقل، والطرق، واملالجئ(.األساسية )مشا

وهناك ثالثة معيقات رئيسية تحول دون فعالية املالية اإلسالمية لتلبية االحتياجات املالية القائمة والناشئة 

ى الوعي بدور املالية اإلسالمية، ( ضعف مستو 1في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. فهناك )

خاصة األدوات اإلسالمية إلعادة التوزيع، في معالجة الصعوبات االجتماعية واالقتصادية في العديد من 

( عدم كفاية املنتجات املتفق عليها واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتعزيز 2البلدان األعضاء في املنظمة؛  )
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ين املؤسسات املالية لتيسير عملية تعبئة املوارد  على املستويين اإلقليمي والدولي؛ التعاون في املجال املالي ب

( نقص في املنتجات املبتكرة في قطاع املالية اإلسالمية لدعم االحتياجات املالية الدينامية للبلدان األعضاء 3)

 في املنظمة في سعيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

تحتاج الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي  على املستوى القطري،

داعم وأهداف سياساتية "استباقية" بشأن االستفادة من الخدمات املالية اإلسالمية وتسهيل إمكانية الوصول 

توى املنظمة، إليها وضمان جودتها بما يتماش ى مع االحتياجات الدينامية القتصاداتها الحقيقية. وعلى مس

يتعين إقامة عالقات تعاون وثيقة بين املؤسسات اإلنمائية املعنية لدعم جهود البلدان األعضاء في املنظمة 

الستكشاف التدخالت القانونية والتنظيمية واملؤسسية والسياساتية ذات الصلة التي ال غنى عنها لتوسيع 

در تمويل جديدة لتحقيق التنمية االجتماعية نطاق عمل املؤسسات املالية اإلسالمية سعيا لخلق مصا

 واالقتصادية.

( دعم إنشاء منصة مشتركة لتعزيز الحوار فيما بين البلدان األعضاء 1ويمكنها التفكير على وجه الخصوص في )

بهدف النهوض باملعرفة وإذكاء الوعي بخصوص دور املالية اإلسالمية في تنمية البنى التحتية االجتماعية 

( تحديد دراسات الحاالت الناجحة واملمارسات 2ادية، خاصة الصناديق اإلسالمية إلعادة التوزيع؛ )واالقتص

الجيدة على الصعيد العاملي وتبادل الزيارات والتعاون الفني بين البلدان األعضاء في املنظمة في ظل مبادرة 

ت املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التي ( دعم تطوير املنتجا3؛ )(reverse linkage initiative) التعاون الفني

تلقى قبوال على نطاق واسع لتعزيز التعاون املالي وتسهيل عملية تعبئة املوارد على املستويات الوطنية 

 واإلقليمية والدولية.
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يشهد االقتصاد العاملي وتيرة بطيئة للنمو وتتربص به مخاطر كبيرة. فقد تراجع الزخم اإليجابي الذي شهده 

، وحالة تباطئ النمو جلية في البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، وهذا ما 2016النمو في مرحلة ما بعد 

إلى  2017% املسجلة عام 3.8املحلي اإلجمالي الحقيقي العاملي من  مهد لتسجيل تراجع في معدل نمو الناتج

. وحسب آخر إصدار لتقرير آفاق االقتصاد العاملي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل 2018% في عام 3.6

، لكنه سرعان ما سيعود لالستقرار نسبيا عام 2019% عام 3.2االقتصاد العاملي تراجعه ليسجل معدل 

 (.1.1لشكل )ا 2020

وعلى عكس صندوق النقد الدولي، فإن توقعات نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي العاملي في نظر مؤسسات 

التنبؤ الرئيسية األخرى مثل البنك الدولي ومؤسسة أكسفورد للتنبؤ االقتصادي ووحدة املعلومات التابعة 

إلى تراجع كبير في نمو الناتج املحلي اإلجمالي في  ( ال تجسد تفاؤال كبيرا بل تشير EIUملجلة اإلكونوميست )

السنوات القادمة. فبالنسبة لهذه املؤسسات، سيواصل الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي العاملي نموه حتى عما 

 (.2.1لكن من دون ازدهار مهم يذكر )الشكل  2021

تستند التوقعات الخاصة 

باالقتصاد العاملي إلى عدد من 

ت الرئيسية ذات الصلة االفتراضا

بالسياسات االقتصادية والبيئة 

الدولية. وعلى الرغم من أن 

التنبؤات قد ال تكون دائما 

دقيقة، إال أنها مفيدة لتقييم 

االتجاهات املستقبلية في 

االقتصاد العاملي. وفي هذا 

الصدد، جدير بالذكر أن عدد 

البلدان املسجلة ملعدالت نمو سلبي  

 2019ي عام بلدا ف 13سيصبح 

، وذلك وفقا 2018بلدا في  15بدل 

لتقديرات صندوق النقد الدولي 

(. وحتى البلدان التي 3.1)الشكل 

 لي الحقيقي )النسبة املئوية(نمو الناتج املحلي اإلجما :1.1الشكل 

 .2019املصدر: صندوق النقد الدولي، آخر إصدار لتقرير آفاق االقتصاد العاملي، يوليو 

؛ الدول املتقدمة: 193مالحظات: املنطقة املظللة تشير إلى التنبؤات )العالم: العدد = 

 (154؛ الدول النامية: العدد = 39العدد =

0

1

2

3

4

5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

البلدان املتقدمة البلدان النامية العالم

 (%توقعات نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي العاملي ) :2.1الشكل 

 املصدر: التنبؤات الرسمية للمنظمات املذكورة.

2018201920202021

3.63.23.63.6صندوق النقد الدولي

3.12.62.72.8البنك الدولي

3.22.72.72.9مؤسسة أكسفورد للتنبؤ االقتصادي

3.02.72.62.8وحدة املعلومات التابعة ملجلة اإلكونوميست
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على إيقاع معدالت نمو سلبية ليست في الواقع من االقتصادات القوية،  2019من املتوقع أن تقفل عام 

دولة، من  16كن من املنتظر أن تواجه وبالتالي فإنه من املستبعد الحديث عن ركود في االقتصاد العاملي. ل

أصل االقتصادات العشرين القوية في العالم، 

% من الناتج املحلي اإلجمالي 59املستأثرة بحصة 

العاملي على أساس تعادل القوة الشرائية حالة 

من التباطؤ في نمو االقتصاد الحقيقي خالل عام 

. ومن بين االقتصادات العشرين األفضل 2019

م، من املتوقع أن تقفل تركيا وإيران عام في العال

على إيقاع معدالت سلبية للنمو، بينما  2019

تشير التنبؤات إلى أن كل من إيطاليا وأملانيا 

واليابان واململكة املتحدة وفرنسا وكندا 

واملكسيك وروسيا واململكة العربية السعودية 

ستكون ضمن قائمة البلدان األبطأ نموا. وعلى 

عاملي، شهدت االقتصادات التي تمثل الصعيد ال

% من الناتج املحلي اإلجمالي 70ما يقرب من 

 .2019العاملي تباطؤا بحلول شهر أبريل من عام 

  

 حالة عدم اليقين في االقتصاد العاملي تقوض النمو 

طر الحمائية يمكن أن تعزى حالة الفتور التي يشهدها االقتصاد العاملي إلى عوامل خطر متنوعة، بما في ذلك خ

املتزايد، وأوجه الضعف التي تشوب األسواق الناشئة، واملفاوضات املتعلقة بخروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي، فضال عن عوامل جيوسياسية متنامية في آسيا. وبسبب السياسات التجارية املجحفة، تشوب أجواء 

صالح آلية منظمة التجارة العاملية لتسوية التعاون الدولي حالة من التوتر، وهذا ما يجعل من مسألة إ

املنازعات ضرورة ملحة. وما لم يحصل ذلك، فإن عاملي تراجع العمل املتعدد األطراف والتهجم على قواعد 

محددة للتجارة الدولية سيقبيان من العوامل التي تؤثر سلبا على جو الثقة والقدرة على التنبؤ في االقتصاد 

 العاملي.

 ت معدالت النمو السلبيةعدد البلدان ذا :3.1الشكل  

املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد 

 (WEOالعاملي )
؛ الدول N = 39؛ الدول املتقدمة: N = 193مالحظات: العالم: 

 N = 154النامية: 

4 3
1 1

1
1

1 1

10

9

3 2

2018 2019 2020 2021

مةالبلدان النامية غير األعضاء في املنظ

البلدان املتقدمة

بلدان املنظمة
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األخطار الواردة أعاله إن طول أمد 

قد خلقت بالفعل حالة من عدم 

اليقين وآثارها السلبية بادية على 

النشاط الصناعي العاملي والتجارة 

في السلع. وكما هو مبين في الشكل 

، فقدت الصناعة العاملية 4.1

وطلبات التصدير الجديدة، 

املقاسة باالعتماد على مؤشر 

 ، الكثير من(PMI) مديري املشتريات

زخمها باملقارنة مع ما كان عليه 

عندما  2018الوضع مطلع عام 

كانت البيئة االقتصادية في العالم 

 أفضل بكثير.

وحسب نتائج مسح االقتصاد  

، فقد Ifoالعاملي الفصلي ملعهد 

تدهور املناخ االقتصادي العاملي 

للمرة الرابعة على التوالي بعد الفصل 

، بحيث تراجع 2018الثاني لعام 

نقطة املسجل  26ملؤشر عن معدل ا

في الربع األول من العام ليبلغ معدل 

نقطة فقط خالل الفصل  -13.1

. وعلى هذا 2019األول من عام 

األساس، أخذ االقتصاد العاملي 

يتباطؤ أكثر فأكثر على امتداد عام 

كامل. وفي الفصل الثاني من عام 

، ارتفع مؤشر االقتصاد العاملي 2019

نقطة، وذلك مع  -2.4إلى معدل 

 الصناعة العاملية وطلبات التصدير الجديدة :4.1الشكل  

 (.Haver Analyticsبيانات هافير أناليتيكس )املصدر: البنك الدولي بناء على قاعدة 
مالحظات: تقاس الصناعة العاملية وطلبات التصدير الجديدة باالعتماد على مؤشر 

على مؤشر مديري املشتريات على وجود توسع  50(. يدل معدل PMIمديري املشتريات )

كماش في فيشير ذلك لوجود ان 50في النشاط االقتصادي؛ بينما إذا كان املعدل تحت 

 النشاط االقتصادي.
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 مناخ االقتصاد العاملي: 5.1ل الشك

  CESifo، مجموعة Ifoاملصدر: مهعد 

. Ifoمالحظات: يلخص هذا الرسم البياني نتائج املسوحات الفصلية التي أجراها معهد 

ويركز املسح على املعلومات النوعية، أي تقييم الوضع االقتصادي العام للبلد وتوقعاته 

من  2019يتعلق باملؤشرات االقتصادية الرئيسية. وأجاب على نسخة شهر أبريل  فيما

إلى التساوي بين حصة اإلجابات  0دولة. وتشير نقطة  119خبيرا من  1281املسح 

 اإليجابية والسلبية.
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(. وهذا االنتعاش في 5.1خبيرا )الشكل  1281دولة وعددهم  119تحسن التوقعات االقتصادية لخبراء من 

 .2019يبعث على األمل بأن يتحسن الوضع االقتصادي العاملي بالتدريج خالل عام  Ifoمؤشر معهد 

  يدأوجه التباين في مستويات النمو بين االقتصادات املتقدمة في تزا 

تواصل األرقام املتعلقة بالناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في البلدان املتقدمة إظهار تباطؤ في النمو خالل 

، وهو معدل يفوق متوسط معدل نموها 2019% في 1.9السنوات الثالث األخيرة. ومن املتوقع أن تنمو بنسبة 

بدورها إلى  2020ر توقعات النمو لعام . وتشي2010و  2001الذي حققته خالل الفترة املمتدة بين عامي 

 (.6.1حصول تباطؤ تدريجي في النشاط االقتصادي للبلدان املتقدمة )الشكل 

وهو  - 2019% خالل عام 2.6تباطئ ناتج االقتصاد األمريكي بشكل ملحوظ، ومن املتوقع أن ينمو بنسبة 

%. 1.9ليسجل  2020طئ أكثر خالل عام ، ثم سيتبا2018% عام 2.9تراجع في وتيرة التوسع الذي بلغ معدل 

، من املتوقع أن يسجل االقتصاد األمريكي معدالت نمو أعلى من متوسط معدالت 2020لكن بحلول نهاية عام 

(. وكانت آفاق االقتصاد األمريكي 6.1)الشكل  2010و  2001النمو التي سجلتها خالل الفترة املمتدة بين عامي 

املالية واملكاسب الهامة املحرزة على مستوى سوق العمل. لكن التخفيضات  قوية بفضل الحوافز  2018عام 

الضريبية على األعمال التجارية زادت بشكل كبير من عجز ميزانية الحكومة األمريكية، ما سيخلق الحاجة إلى 

اليقين  التقليص بشكل كبير من معدالت اإلنفاق خالل السنوات القادمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن حالة عدم

املتفاقمة في مجال األعمال التجارية بسبب التوترات التجارية املتزايدة تجاه بلدان مثل الصين واملكسيك 

وتباطؤ نمو االستهالك دفع بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلى تخفيف قيود الساسة النقدية في منتصف 

 (%نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول املتقدمة ) :6.1الشكل  

 .2019دولي، آخر إصدار لتقرير آفاق االقتصاد العاملي، يوليو املصدر: صندوق النقد ال
 (N = 28؛ االتحاد األوروبي: N = 39تجسد تنبؤات )البلدان املتقدمة:  2020و  2019مالحظات: األرقام املتعلقة بعامي 
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أن يقلل ذلك بشكل فعال من احتماالت حدوث عاما، مع أمل  11، وذلك ألول مرة منذ ما يقارب 2019عام 

 ركود اقتصادي في الواليات املتحدة.

، وذلك راجع بشكل رئيس ي 2018تدهور املناخ االقتصادي في االتحاد األوروبي بشكل كبير منذ نهاية عام 

ثار لتدهور بيئة التجارة العاملية واالنكماش الحاصل على مستوى قطاع الصناعات التحويلية. وامتدت آ

الضعف في الصين إلى أملانيا ودول أوروبية أخرى، وذلك راجع نسبيا إلى تداعيات الحرب التجارية، وهذا ما 

رفع من تكاليف سلسلة اإلمداد وخفف من الطلب العاملي. فصندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل نمو بنسبة 

(. 6.1)الشكل  2020% عام 1.7إلى  في االتحاد األوروبي، وسيرتفع هذا الرقم بعد ذلك 2019% خالل 1.6

أكبر اقتصادات االتحاد  -وهذا االتجاه يشمل عددا من دول االتحاد األوروبي الرئيسية، بما فيها أملانيا 

بدل  2020% عام 1.7األوروبي، حيث يالحظ أن النمو يأخذ منحى تصاعديا ومن املتوقع أن يسجل معدل 

( عن حزمة من ECBتقب أن يكشف البنك املركزي األوروبي )% املسجل هذا العام. ومن املر 0.7معدل 

 التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، لضخ مزيد من جرعات التحفيز في االقتصاد األوروبي.

، بحيث تأثر اقتصادها، خاصة قطاع التصدير، 2018وفي اليابان، يبدو أن النمو االقتصادي قد تباطأ عام 

لنشاط االقتصادي العاملي. ومن حيث الناتج املحلي اإلجمالي استنادا إلى تعادل القوة بشكل كبير جراء فتور ا

. بعد تنقيح 2012الشرائية، تعد اليابان رابع أقوى اقتصاد في العالم، بحيث شهدت انتعاشا معتدال منذ عام 

اد الياباني اعتداال خالل ، من املتوقع أن تزداد االقتص2019تصاعدي بسيط لنمو الناتج املحلي اإلجمالي لعام 

(. وتمر اليابان حاليا بأسوء حاالت نقص العمالة بسبب شيخوخة السكان، األمر 6.1العام املقبل )الشكل 

الذي يؤثر سلبا على مداخيل بعض القطاعات مثل النقل والبناء. وتقدر األمم املتحدة أن عدد سكان اليابان 

 .2100ة بحلول عام سينخفض بنسبة الثلث عن املستويات الحالي

  النمو االقتصادي في البلدان النامية في آخذ في التباطؤ، لكنه في املسار الصحيح نحو تحقيق

 االستقرار

تسجل معظم االقتصادات املتقدمة نموا اقتصاديا بطيئا باملقارنة مع البلدان النامية. ويتوقع صندوق النقد 

، وهو ما سيكون أبطأ معدل 2019% عام 4.1قد يصل إلى الدولي أن تسجل االقتصادات النامية معدل نمو 

. لكن من املنتظر أن تحقق البلدان النامية، على عكس البلدان املتقدمة، وتيرة نمو أسرع 2001نمو منذ عام 

، لكنها ستظل دون مستوى متوسط معدالت النمو املسجلة خالل الفترة املمتدة بين عامي 2020نوعا ما في 

 (.7.1لشكل )ا 2010و  2001
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إلى  2018% املسجل عام 3.6أما في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية فمن املتوقع أن يتراجع النمو من معدل 

من % 4%. ويمكن تحقيق نسبة 2.3ويسجل بذلك معدل  2020، ثم بعدها سيتحسن عام 2019% عام 1

وز حالة الركود في سوق العمل، النمو في اقتصادات هذه املنطقة على املدى القصير، وذلك عن طريق تجا

خاصة من خالل ضمان مشاركة أوسع للنساء والشباب فيه. لكن تحقيق معدالت نمو جيدة في هذه 

 االقتصادات، على املدى البعيد، رهين بمدى تحسين مستوى اإلنتاجية وريادة األعمال.

قيمة عملتها الوطنية. وباإلضافة  تشهد تركيا، أكبر اقتصاد في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، تراجعا في

إلى ذلك، فإن عاملي العجز الهيكلي في الحساب الجاري وارتفاع حجم الديون املقّومة بالعمالت األجنبية التي 

بحوزة القطاع الخاص يزيدان من احتياجات التمويل الخارجي لتركيا. وكان معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي 

(، وذلك 2016% املسجل عام 3.2% )من معدل 7.4ليسجل  2017زة كبيرة عام الحقيقي لتركيا قد حقق قف

بفضل تدابير التحفيز الحكومية وضمانات االئتمان الحكومية للشركات الصغيرة واملتوسطة وانتعاش القدرة 

رة التنافسية للصادرات فضال عن املشاريع الكبرى للبنية التحتية العامة. لكن الهبوط السريع لقيمة اللي

التركية أدى إلى تفاقم االختالالت داخليا وخارجيا وتسبب أيضا في تراجع نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 

على إيقاع  2019%. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تقفل تركيا عام 2.6ملعدل  2018لتركيا بشكل حاد عام 

 %(.-2.5معدل نمو سلبي )

 نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في البلدان النامية )النسبة املئوية( :7.1الشكل 

 .2019ر: صندوق النقد الدولي، آخر إصدار لتقرير آفاق االقتصاد العاملي، يوليو املصد
رابطة الدول  - CIS؛ N = 12أوروبا الوسطى والشرقية:  - CEE؛ N = 154مالحظات: املنطقة املظللة تشير إلى التنبؤات )الدول النامية: 

؛ N = 21الشرق األوسط وشمال أفريقيا: - MENA؛ N = 32لبحر الكاريبي: أمريكا الالتينية وا - LAC؛ N = 30؛ آسيا: N = 12املستقلة: 

SSA -  :أفريقيا جنوب الصحراءN = 45). 
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معدالت النمو الحقيقي الراهنة مستويات بعيدة كل البعد عن متوسط وفي رابطة الدول املستقلة، تسجل 

% خالل فترة 2.4 -% 1.9. فمن املتوقع أن يبلغ النمو في هذه الدول حوالي 2010-2001باقي املناطق لفترة 

حقق الناتج املحلي اإلجمالي نموا  2018. وآفاق االقتصاد الروس ي بدورها ليست واعدة. ففي 2019-2020

. لكن لم يتضح بعض مدى استدامة هذا التغيير. وفي ظل عدم 2012%، وهو معدل قياس ي منذ 2.3 بقيمة

القيام بإعادة هيكلة جدية لالقتصاد، من املتوقع أن يستقر متوسط نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في 

 % سنويا في املدى املتوسط.1.6روسيا على 

ديناميكية في العالم من الناحية االقتصادية، حيث من املتوقع أن يبلغ وتبقى آسيا النامية املنطقة األكثر 

(. لكن توقعات صندوق النقد الدولي تشير 7.1)الشكل  2020-2019% خالل فترة 6.2نموها الحقيقي حوالي 

، وهو معدل دون مستويات النمو 2018% في 6.6إلى أن النمو االقتصادي الحقيقي في الصين قد تباطأ إلى 

. ومن املتوقع 2010و  2001% في الفترة املمتدة بين عامي 10.5ي دأبت على تسجيلها، حيث بلغ متوسطه الت

. واالقتصاد الصيني ال يزال صامدا 2020% في 6.1و  2019% في 6.3أن يتراجع النمو الحقيقي في الصين إلى 

د نزعة التركيز على العنصر املحلي ومحور أمام التوترات التجارية املتزايدة مع الواليات املتحدة، خاصة مع تزاي

آسيا واملحيط الهادئ. لكن اإلشكال هو أن هذا االقتصاد مثقل بمستويات عالية من الديون على مستوى 

% عام 7.1املؤسسات اململوكة للدولة والحكومات املحلية. وبمعدل نمو في الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي بلغ 

كانتها ضمن نادي االقتصادات األسرع نموا. وبفضل قطاعي التصنيع والزراعة ، تحافظ الهند على م2018

. وستظل الهند والصين، على 2020% في 7.5و  2019% في 7.3من املرتقب أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 

 الرغم من التباطؤ التدريجي القتصاد هذه األخيرة، عماد نمو الناتج في االقتصادات النامية.

 2018% املسجلة عام 1أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، من املتوقع أن تتراجع وتيرة االنتعاش من وفي منطقة 

وتبقى وتيرة التعافي في  .2020% خالل 2.3ثم ستعود لتتعزز من جديد وتبلغ معدل  2019% عام 0.6إلى 

لي اإلجمالي الحقيقي نموا االقتصاد األقوى في املنطقة، أي البرازيل، جد بطيئة، بحيث حقق الناتج املح

% خالل فترة 2.5% و 2.1، ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليبلغ ما بين 2018% فقط خالل 1.1بمعدل 

. لكن التناحرات السياسية الداخلية على مستوى اإلدارة واألعباء التي يعاني منها نظام املعاشات 2019-2020

 مل قد تؤثر بالسلب على اآلفاق االقتصادية لهذا البلد.فضال عن الصورة املالية القاتمة كلها عوا

ومن املتوقع أن يحافظ مستوى النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على وتيرته 

. ومن املنتظر أن يتوسع اقتصاد منطقة 2018% في 1.4بعد أن كان مستقرا على معدل  2019املعتدلة خالل 

، لكن ذلك يحجب تباينات كبيرة فيما بين الدول 2020% في عام 3.2فريقيا بنسبة الشرق األوسط وشمال إ

على مستوى األداء. ففي اململكة العربية السعودية، االقتصاد األقوى في العالم العربي، حقق النمو انتعاشا 
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نمو الناتج . ومن املتوقع أن يتراجع 2017% عام -0.7، بعد انكماش بلغ نسبة 2018% عام 2.2وبلغ معدل 

، وذلك باألساس بسبب خفض إنتاج النفط، 2019% عام 1.8املحلي اإلجمالي الحقيقي في هذا البلد إلى معدل 

%. من املتوقع أن ينكمش االقتصاد 2.1ومن املنتظر أن يبلغ معدل  2020وستتسارع وتيرة نموه خالل عام 

دة تفعيل العقوبات األمريكية. وبشكل عام، شكلت % بعد إعا-6إلى معدل  2019اإليراني للمرة الثانية في عام 

أسعار النفط دعامة آلفاق بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا املصدرة للنفط، رغم أن العديد منها تبقى 

 عرضة لصدمات أسعار الطاقة.

، ستواصل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مسار انتعاشها، لكن ذلك 2020و  2019وخالل عامي  

 2018% املسجلة عام 3.1سيبقى دون مستوى إمكاناتها. ويتوقع أن يزداد معدل النمو في هذه املنطقة من 

%. ويشكل تباطؤ النمو االقتصادي العاملي مصدر 3.6ليصل إلى  2020، وسيزداد أكثر في 2019% عام 3.4إلى 

املباشر و انخفاض أسعار الصادرات خطر بالنسبة ألفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في مجال االستثمار األجنبي 

 السلعية.

  معدالت البطالة تواصل ارتفاعها في العديد من مناطق العالم النامي 

إلى وجود تحسن على مستوى فرص الشغل  2018تشير أحدث بيانات منظمة العمل الدولية املتعلقة بعام 

مليون شخص(، وهو رقم  172% )5د لم تتع 2018في العالم. فنسبة العاطلين عن العمل في العالم عام 

(. ومع ذلك، تبقى اآلفاق غير 8.1مليون شخص( )الشكل  174% )5.1البالغ  2017أفضل من نظيره لعام 

 (%البطالة في العالم ) :8.1الشكل 

 املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية.

  2018ب.  
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واضحة املعالم خاصة مع ما يحدثه تباطؤ نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في العالم من آثار سلبية على 

 سوق العمل في عدد من البلدان.

في ظل الظروف القائمة، تتوقع منظمة العمل الدولية أن تستقر معدالت البطالة في العالم على نفس املستوى 

. لكن رغم ذلك من املتوقع أن تزداد أعداد العاطلين عن العمل بمعدل 2020و  2019تقريبا خالل عامي 

، وذلك نتيجة لتزايد 2020مليون شخص بحلول عام  174.3يناهز مليون شخص كل عام ليصل العدد إلى 

مليون  32.2القوى العاملة بشكل مذهل. ومن املرتقب أن تنخفض معدالت البطالة في البلدان املتقدمة إلى 

. وشهدت بعض االقتصادات النامية كذلك 2007وهو أدنى معدل تم تسجيله منذ عام  - 2020شخص عام 

ن بلدان العالم النامي يقبع تحت شبح تزايد عدد تحسنا في مجال الشغل. إال أن نمو العمالة في العديد م

 األشخاص املنخرطين في سوق العمل، وهذا ما يمهد الطريق أمام استمرار البطالة وبمعدالت عالية.

لألسف الشديد، تشير األرقام إلى أن العمالة ذات الجودة املنخفضة تسير في منحى تصاعدي مستمر. ففي 

لعاملين الذين اشتغلوا في ظروف صعبة مقابل أجور زهيدة وفي غياب ، بلغت نسبة األشخاص ا2018عام 

مليون  35% من أصل إجمالي األشخاص املمارسين لعمل معين، ومن املرتقب أن ينضاف 45شروط السالمة 

. وترتفع معدالت العمالة الهشة بشكل ملحوظ في منطقة أفريقيا 2019شخص آخر لهذه النسبة بحلول عام 

%( ومنطقة 42%( وشرق آسيا واملحيط الهادئ )73%( ومنطقة جنوب آسيا )74الكبرى )جنوب الصحراء 

%( والشرق األوسط وشمال إفريقيا )باستثناء البلدان ذات الدخل املرتفع( 33أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )

 %.31من إجمالي العمالة  2018حيث بلغت نسبة العمالة الهشة عام  -

( واحدة من أبرز 24و  15لشغل بالنسبة للشباب )أي الفئة املتراوحة أعمارهم بين وتبقى قلة فرص ا 

%، وهو أعلى 11.8بلغ املعدل العاملي للبطالة في صفوف الشباب  2018التحديات على الصعيد العاملي. ففي 

هذه النسبة  (. ومن املتوقع أن تستقر 8.1ضعف( )الشكل  2.4من املعدل اإلجمالي للبطالة بأكثر من ضعفين )

. وهذا التحدي أكثر وطأة في شمال أفريقيا والبلدان العربية، حيث 2020-2019تقريبا على حالها خالل فترة 

%، على التوالي، من الشباب املنخرطين في سوق العمل في الوقت الراهن 20% و 30من املتوقع أن يكون حوالي 

 .2020و  2019بدون شغل في 

املعدل في صفوف الرجال  –% 5.4الذي بلغ  – 2018الة في صفوف النساء عام فاق املعدل العاملي للبط

نقطة مئوية، وذلك وفقا للتقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن  0.4بمقدار 

مئوية  نقطة 26.9يقل بمقدار  – 2018% عام 48الذي بلغ  –معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة العاملية 

 عن املعدل املسجل في صفوف الرجال.
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وفي البلدان املتقدمة ال تكاد معدالت البطالة في صفوف النساء تختلف كثيرا عن نظيراتها في صفوف الرجال. 

لكن في بعض املناطق النامية، مثل شمال أفريقيا وبعض الدول العربية، تفوق معدالت البطالة في صفوف 

الرجال بأكثر من ضعفين، وذلك راجع لألعراف االجتماعية السائدة التي تحول  اإلناث نظيراتها في صفوف

أنه ليس باألمر السهل أن تحصل املرأة على عمل  9.1دون مشاركة املرأة في العمالة. وواضح من خالل الشكل 

 في العديد من مناطق العالم.

  العامليباتت السياسات التجارية الخطر األكبر الذي يتهدد نمو االقتصاد 

. لكن 2011، وهو أعلى معدل منذ 2017% في 5.4تعزز حجم التجارة العاملية في الصادرات والواردات بنسبة 

% في الواردات 4.1% في الصادرات و 3.5شهد نمو التجارة العاملية تراجعا ليسجل نسبة  2018خالل عام 

سوءا. ومن املرتقب أن يتراجع نمو التجارة بسبب دخول التوترات التجارية القائمة منعطفا جعل الوضع يزداد 

 % على مستوى الواردات.3.6% على مستوى الصادرات و3.2ويسجل معدل  2019العاملية أكثر خالل عام 

% في البلدان 4.3% في البلدان املتقدمة و3.1نموا بلغ  2018سجل حجم الصادرات من السلع والخدمات في 

(. ويتوقع 10.1% على التوالي املسجلين في العام الذي قبله )الشكل 7.2و % 4.4النامية، وهو تراجع عن معدلي 

% في البلدان املتقدمة 2.7صندوق النقد الدولي أن يتراجع حجم الصادرات أكثر هذا العام وبنمو فقط بمعدل 

ملناطق % في البلدان النامية. مع أن اآلثار السلبية الناجمة عن ضعف الصادرات كانت ملموسة في جميع ا4و

، إال أنها كانت أكثر جالء في منطقتي آسيا النامية و أوروبا الوسطى 2018)باستثناء رابطة الدول املستقلة( عام 

والشرقية من حيث النقاط املئوية. وفي سياق االقتصادات النامية، من املنتظر أن تحقق فقط منطقتي 

من حيث الصادرات، مع  2019أفضل خالل  أفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا والشرق األوسط أداء

 (، النسبة املئوية2019معدالت البطالة حسب الجنس ) :9.1الشكل 

 املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية.
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. ويتوقع صندوق النقد الدولي 2018تسجيل تحسن كبير في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء باملقارنة مع عام 

 (.1.1)الجدول  2020حصول تحسن طفيف في أداء الصادرات في جميع املناطق تقريبا بحلول عام 

ي حجم الواردات من السلع والخدمات معدالت ملحوظة خالل ، بلغ النمو السنوي ف10.1وكما يظهر الشكل 

%(. فقد شهدت اململكة 3.3%( باملقارنة مع البلدان املتقدمة )5.6في العديد من البلدان النامية ) 2018عام 

، بينما ظلت وتيرته مستقرة في كل 2018املتحدة وأملانيا تراجعا كبيرا في معدل النمو السنوي للواردات عام 

لواليات املتحدة واليابان. ومن بين املناطق النامية، تراجع نمو الواردات في اقتصاديات رابطة الدول من ا

، بينما سجل التغير السنوي في معدل 2018املستقلة ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية بشكل حاد عام 

الخاصة بهذه املناطق  الواردات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معدالت سلبية. لكن التوقعات

سيشهد ارتفاعا طفيفا في حجم الواردات، لكن باملقابل من املتوقع أن يتراجع  2019الثالثة تشير إلى أن عام 

 معدل نمو الواردات في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.

 (%التجارة العاملية حسب البلدان واملناطق )التغير  في  :1.1الجدول 
حجم الصادرات من السلع 

   والخدمات

حجم الواردات من السلع 

 والخدمات

2017 2018 2019 2020   2017 2018 2019 2020 

 3.2 3.0 3.3 4.3 الدول املتقدمة 3.1 2.7 3.1 4.4

 3.0 3.9 4.6 4.6 الواليات املتحدة 2.6 2.7 3.9 3.0

 1.7 2.2 3.2 3.4 اليابان 2.5 2.1 3.1 6.8

 4.7 3.9 3.5 5.3 أملانيا 3.8 3.0 2.2 5.3

 1.2 3.2 0.7 3.5 اململكة املتحدة 1.8 2.5 0.2 5.6

 5.3 4.6 5.6 7.5 الدول النامية 4.8 4.0 4.3 7.2

 6.7 3.1 2.6 9.2 منطقة أوروبا الوسطى والشرقية 4.8 4.9 6.5 9.3

 5.6 4.4 3.9 12.0 رابطة الدول املستقلة 4.0 3.7 5.6 5.2

 6.3 6.1 8.5 9.4 آسيا 5.6 5.1 5.5 9.8

4.9 3.0 2.6 3.8 

منطقة أمريكا الالتينية والبحر 

 4.0 3.2 4.3 4.7 الكاريبي

0.6 -1.1 0.4 2.8 

ال منطقة الشرق األوسط وشم

 1.8 1.5 0.6- 2.7 أفريقيا

4.2 3.0 5.7 5.0 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

 5.1 5.5 6.2 1.4 الكبرى 

 

 (WEOاملصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي )
أوروبا  - CEE؛ N = 39 ؛ الدول املتقدمة:N = 154تجسد تنبؤات )النامية:  2019و  2018مالحظات: األرقام املتعلقة بعامي 

 Nأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي:  - LAC؛ N = 30؛ آسيا: N = 12رابطة الدول املستقلة:  - CIS؛ N = 12الوسطى والشرقية: 

 .(N = 45أفريقيا جنوب الصحراء:  - SSA؛ N = 21الشرق األوسط وشمال أفريقيا: - MENA؛ 32 =
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أصبحت، بشكل عام، األخطار املتعلقة بالتجارة 

غاية. فقد تكون معدالت نمو الناتج املحلي كبيرة لل

اإلجمالي الحقيقي العاملي عرضة ملزيد من التراجع 

إذا ارتفع مستوى الحمائية التجارية بين الواليات 

املتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين. واستخدم 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب التعريفات 

الجمركية بشكل مطرد لتطبيق عقوبات على 

الشركاء التجاريين، مثل الصين واالتحاد األوروبي 

وكندا واملكسيك، الذين يقول بأنهم دمروا فرص 

الشغل األمريكية من خالل إغراق السوق 

األمريكية بمنتجات رخيصة. كما أنه يهدد 

بالتصعيد أكثر بخصوص التدابير التجارية إذا لم 

يقدم هؤالء الشركاء التجاريون تنازالت أكبر في 

حادثات التجارية. ومن الواضح أن الرئيس امل

دونالد ترامب يعمل على االنتقال من السياسة 

السابقة القائمة على الدعم املؤهل للتجارة الحرة 

إلى السياسة الحمائية، وهو األمر الذي ستكون له 

عواقب غير مرغوب فيها، ليس فقط بسبب التأثير 

األعمال املباشر على التجارة ولكن بسبب الثقة في 

بشكل عام، واالستثمارات وسالسل اإلمداد 

العاملية. وإذا استمر الوضع املتمثل في القيود 

التجارية املتبادلة لفترة طويلة، فلن يكون هناك 

 مجال لتجنب عواقب ذلك على املستوى العاملي.

والجانب املشرق هو أن الحمائية األمريكية تدفع 

جارية إقليمية وتنويع شركائها التجاريين، كما هو الحال في دول االتحاد بالدول في اتجاه إبرام اتفاقيات ت

األوروبي والدول اآلسيوية التي تسارع الزمن لفتح أسواقها لتوثيق العالقات االقتصادية، بما في ذلك الصين 

و اتفاق ، وه(CPTPP) واليابان. ومن األمثلة كذلك االتفاق الشامل والتدريجي بشأن شراكة املحيط الهادئ

دول أخرى من منطقة آسيا واملحيط الهادئ )أستراليا وبروناي وتشيلي  10للتجارة الحرة أبرم بين كندا و

السلع  أحجام الصادرات من :10.1الشكل  

 والخدمات )التغير في %(

املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد 

 .(WEOالعاملي )

 تجسد تنبؤات. 2020و  2019مالحظات: األرقام املتعلقة بعامي 
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واليابان وماليزيا واملكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام(. وبمجرد تنفيذ االتفاق بصورة كاملة، 

.% من الناتج املحلي اإلجمالي 13مستهلك و  مليون  495ستشكل البلدان الـحادية عشرة تكتال تجاريا يمثل 

 العاملي. وهذه التطورات تشير إلى أن التدفق العاملي للتجارة قد يخضع لتغييرات في املستقبل.

وحذر البنك الدولي من خالل تقرير آفاق االقتصاد العاملي الذي يصدره من أن السياسات التجارية الحمائية 

ة أكثر من االقتصادات املتقدمة، مع التأكيد على أن إجراء إصالحات على قد تؤثر على االقتصادات النامي

صعيد السياسات واملؤسسات لدعم النهوض بمستوى االستثمارات بات أمرا مطلوبا في الوقت الراهن أكثر 

 من أي وقت مض ى.

  شرةزيادة طفيفة في االستثمارات املحلية عقبها تراجع كبير في االستثمارات األجنبية املبا 

. فقد حافظت حصة 2016إلى وجود تسارع طفيف في وتيرة االستثمارات في العالم منذ عام  11.1يشير الشكل 

االستثمار من الناتج املحلي اإلجمالي على انتعاشها الطفيف في البلدان املتقدمة وفي البلدان النامية، بحيث 

إلى أن  2020و  2019توقعات الخاصة بعامي % على التوالي. وتشير ال32.8% و 21.9نسبتي  2018بلغت في 

االستثمار سيواصل لعب دور املحفز للنمو االقتصادي في الدول املتقدمة، لكنه باملقابل سيتراجع نسبيا في 

 العالم النامي.

ازدادت حدة التباين في معدالت االستثمار 

. فعلى 2018بين مختلف املناطق عام 

ر سبيل املثال، تراجعت حصة االستثما

من الناتج املحلي اإلجمالي في رابطة الدول 

املستقلة ومنطقة  أوروبا الوسطى 

والشرقية، وحافظت على استقرارها نوعا 

ما في اقتصادات منطقتي الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب 

الصحراء، وفي املقابل سجلت زيادة 

ملحوظة في منطقتي آسيا وأمريكا 

ريبي الناميتين. ومن الالتينية والبحر الكا

 (%حصة االستثمار في الناتج املحلي اإلجمالي ) :11.1الشكل  

 (WEOت آفاق االقتصاد العاملي )املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانا

؛ N = 193تجسد تنبؤات. )العالم:  2020و  2019مالحظات: األرقام املتعلقة بعامي 

 (N = 154؛ الدول النامية: N = 39الدول املتقدمة: 
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، بينما باملقابل 2019املتوقع أن تكون اقتصادات رابطة الدول املستقلة رائدة في نمو االستثمارات املحلية عام 

 أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا.من املنتظر حدوث تراجع في مستوى االستثمارات في منطقة 

يؤدي التراجع في االستثمار املحلي 

ية االستثمار إلى الرفع من أهم

األجنبي املباشر، الذي يبقى أكبر 

مصدر خارجي للتمويل بالنسبة 

لالقتصادات النامية. وحسب 

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة 

والتنمية )أونكتاد(، مثل االستثمار 

ما  2017األجنبي املباشر عام 

% كنسبة من إجمالي 39يقارب 

املصادر املالية الواردة إلى مجموعة 

 النامية.البلدان 

، 12.1وكما هو مبين في الشكل 

 2016تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة في العالم بشكل كبير خالل الفترة املمتدة بين عامي 

 2017تريليون دوالر املسجلة عام  1.5، أي من معدل 2018% خالل عام 13. فقد تراجعت بنسبة 2018و 

%، 27فضت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى البلدان املتقدمة بنسبة تريليون دوالر. وانخ 1.3إلى 

 740مليار دوالر، في حين اتسمت في الدول النامية نوعا ما باالستقرار على معدل يناهز  557لتسجل معدل 

باشر في الدول املتقدمة، مليار دوالر. وكنتيجة لهذا التراجع امللحوظ في األرقام املتعلقة باالستثمار األجنبي امل

 2018سجلت االقتصادات النامية ارتفاعا في حصتها من إجمالي االستثمارات األجنبية املباشرة في العالم عام 

 %.57بلغ نسبة 

مليار دوالر أمريكي(، على عكس  512وتعد آسيا املنطقة األكثر استقطابا لالستثمار األجنبي املباشر في العالم )

. لكن باملقارنة مع عام 2018مليار دوالر فقط عام  46لغت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر أفريقيا حيث ب

% بالنسبة ألفريقيا نتيجة االنفتاح على توقيع اتفاق التجارة الحرة 11، كانت هذه الزيادة املقدرة بنسبة 2017

 .2018القارية اإلفريقية في مارس 

لالستثمار األجنبي املباشر في العالم يرجع بدرجة كبيرة إلى االنخفاض في وسجل األونكتاد أن املنحى التراجعي 

معدالت العوائد واألخطار الجيوسياسية والتوترات التجارية. على الرغم من أن أفضل التوقعات بالنسبة 

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة في العالم )مليار  :12.1الشكل 

 دوالر(

 املصدر:

UNCTAD, World Investment Report 2019: Special Economic Zones, Geneva: 2019 
 = Nمالحظات: املنطقة املظللة تشير إلى التنبؤات في ضوء أفضل االحتماالت )العالم: 

 (N = 124؛ الدول النامية: N = 39؛ الدول املتقدمة: 163
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تريليون  1.5% لتصل إلى ما يناهز 14تشير إلى إمكانية زيادة بنسبة  2019لالستثمار األجنبي املباشر في عام 

(، يبقى هذا الرقم دون متوسط السنوات العشر املاضية. وأعلى مستويات هذه الزيادة 12.1دوالر )الشكل 

املتوقعة في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ستكون في البلدان املتقدمة، حيث من املتوقع أن تشهد زيادة 

 % فقط.7قات إلى االقتصادات النامية نسبة %. ومن املرتقب أن يصل ارتفاع معدل هذه التدف22.6بنسبة 

  خفت شروط التمويل الدولية، وهو األمر الذي يجعل البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية

 ضخمة تنعم بفترة راحة

تعد الظروف املالية من األمور الهامة بالنسبة للنشاط االقتصادي، ألنها غالبا ما تلعب دورا حيويا في تحديد 

و  2016خطط اإلنفاق واالدخار واالستثمار. كانت األوضاع املالية العاملية خالل الفترة املتراوحة بين  مسارات

جد مالئمة لتحقيق التعافي على مستوى االقتصاد العاملي. وبلغت املؤشرات الخاصة باألوضاع املالية  2017

ي عززت ثقة املستثمرين ورغبتهم في مستويات دون املتوسطات املعهودة، وذلك بسبب السياسات النقدية الت

، شرعت الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة واليابان وعدد من البلدان 2018املخاطرة. لكن في عام 

النامية في تنفيذ سياسات نقدية صارمة. وبشكل عام، بدأ مسؤولون في العديد من البلدان في التخلص من 

 تي سادت خالل العقد املاض ي.ترتيبات السياسات الطارئة، ال

. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت 2018رفع بنك االحتياطي الفدرالي األمريكي أسعار الفائدة مرتين عام  

بعض األصول في الواليات املتحدة أكثر جاذبية، وكان املستثمرون يستجيبون عن طريق سحب أموالهم من 

دفعت أسعار الفائدة األمريكية املتزايدة إلى ارتفاع قيمة الدوالر عام  االقتصادات النامية. وباإلضافة إلى ذلك،

، وهذا ما مهد الطريق أمام بروز نقاط ضعف مالي في بعض البلدان، وانخفاض حاد في قيمة بعض 2018

 العمالت مثل البيزو األرجنتيني والليرة التركية، وجعل الديون املقومة بالدوالر األمريكي أكثر تكلفة.

باتت الظروف املالية في املجمل في وضع أفضل بالنسبة للبلدان النامية. فقد دفعت  2019ع مطلع عام م 

املؤشرات املتواصلة الدالة على التدهور في االقتصاد العاملي إلى جانب انخفاض معدالت التضخم بالبنوك 

خص السياسات النقدية وخفض أسعار املركزية الكبرى إلى تبني اتجاهات أكثر تيسيرا على املدى القريب فيما ي

( وتسجل مستويات قياسية 13.1. وبذلك انخفضت أسعار الفائدة الطويلة األجل )الشكل 2019الفائدة عام 

 25في االنخفاض في العديد من البلدان. فقد خّفض بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي أسعار الفائدة بمقدار 

ات الخاصة به، بينما أخر البنك املركزي األوروبي إنهاء عمله بسياسة نقطة أساس وعلق دورة تشديد السياس

 الفائدة السلبية.
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ومع تحسن العائدات الطويلة األجل في االقتصادات املتقدمة، تحسنت ظروف التمويل الخارجي بالنسبة 

مية. لكن حتى للبلدان النامية، وهو ما عجل بتسجيل انتعاش في تدفق رؤوس األموال إلى االقتصادات النا

مع انخفاض تكاليف االقتراض في الوقت الراهن، فإن العديد من البلدان النامية لم يتبق لديها حيز مالي 

 وتقيدها مستويات الديون املرتفعة.

 أوجه الضعف في الحسابات الجارية تسجل مستويات حرجة في بعض البلدان النامية 

شهدت أرصدة الحسابات الجارية تدهورا 

في البلدان املتقدمة والبلدان طفيفا 

 2018النامية على حد سواء خالل عام 

. فقد تقلص 2017مقارنة بمستوياتها عام 

حجم الفائض في الحساب الجاري في 

% من الناتج 0.7البلدان املتقدمة إلى 

. ومن املنتظر أن 2018املحلي اإلجمالي عام 

يساهم الطلب املحلي القوي في ارتفاع 

وتسجيل تراجع أكبر على  معدل الواردات

مستوى الفائض في الحساب الجاري في 

 2020و  2019الدول املتقدمة خالل عامي 

 (.14.1)الشكل 

 أسعار الفائدة الطويلة األجل :13.1الشكل 

 (.Haver Analyticsالفدرالي األمريكي في داالس، قاعد بيانات مؤشرات االقتصاد العاملي؛ هافير أناليتيكس )املصدر: بنك االحتياطي  
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 من الناتج املحلي اإلجمالي(%ميزان الحساب الجاري ) :14.1الشكل  

 (WEOاملصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي )
 Nتجسد تنبؤات )البلدان املتقدمة:  2020و  2019قة بعامي مالحظات: األرقام املتعل

 .(N = 154؛ البلدان النامية: 39 =
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، وهذه 2018% عام -0.01إلى نسبة   2017% املسجلة عام -0.3توسعت حصة البلدان النامية من نسبة 

األبرز على مستوى أرصدة الحسابات . وكان التحسن 2020و  2019الحصة مرشحة للتوسع أكثر خالل عامي 

الجارية قد سجلته الدول املصدرة للنفط، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وعلى نحو مماثل، اتسع هامش 

الهشاشة في الحساب الجاري لبعض البلدان املستوردة للنفط، مثل الهند وإندونيسيا وباكستان وجنوب 

داتها من النفط. ومن املرتقب أن تتأثر أرصدة الحسابات الجارية في إفريقيا، وهذا ما يفسر ارتفاع فاتورة وار 

الدول املصدرة للنفط سلبا على املدى القريب، خاصة مع توقع تراجع متوسط أسعار النفط عن مستواه 

 .2018املسجل عام 

مليار دوالر في  468.8ال تزال الواليات املتحدة تعاني من أكبر عجز تجاري في العالم من حيث القيمة املطلقة )

(، في حين تستأثر كل من أملانيا واليابان بأكبر فائض تجاري في العالم من حيث القيمة املطلقة 2018عام 

كذلك. ومع ذلك، فإن حصص العجز أو الفائض التجاري يسجل مستويات أكبر كحصة من الناتج املحلي 

الت العجز في الحساب الجاري األمريكي مستقرة ، ظلت حا2018اإلجمالي في عدد من البلدان األخرى. وفي عام 

% من الناتج املحلي اإلجمالي. وكونه مدفوعا بسياسة مالية توسعية، من املتوقع أن -2.3لحد كبير عند معدل 

. ازدادت أرصدة الحسابات الجارية سوءا 2019% عام -2.4يصل العجز في الحساب الجاري األمريكي إلى 

النامية ومنطقتي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء  بشكل طفيف في كل من آسيا

، وتحسنت في املتوسط في رابطة الدول املستقلة ومنطقتي أوروبا الوسطى والشرقية والشرق 2018خالل عام 

معتدل ، من املتوقع أن يتوسع نطاق العجز في الحساب الجاري بشكل 2019األوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 

في منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في البلدان ذات النمو القوي 

 نسبيا على مستوى الطلب املحلي.

 ميزان الحساب الجاري )النسبة املئوية من الناتج املحلي اإلجمالي( :2.1الجدول 
 

 2017 2018 2019 2020 

 2.5 -2.2 -0.9 -1.4- (CEEمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية )

 1.0 5.0 3.8 3.4 (CISستقلة )رابطة الدول امل

 0.2- 0.1- 0.1- 0.9 آسيا النامية

 1.4 -1.9 -1.9 -2.0- (LACمنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )

 0.3 3.1 -0.5 -0.4- (MENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 2.1 -2.6 -3.7 -3.7- (SSAأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )

 

 (WEOقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي )املصدر: صندوق الن
؛ منطقة أمريكا الالتينية والبحر N = 30؛ آسيا: N = 12؛ رابطة الدول املستقلة: N = 12مالحظات: )منطقة أوروبا الوسطى والشرقية: 

 .(N = 45حراء: ؛ منطقة أفريقيا جنوب الصN = 21؛ منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: N = 32الكاريبي: 
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 تتسم األرصدة املالية باالستقرار العام 

على  ، مستقرة إلى حد كبير، مع تحسن طفيف15.1ظلت التطورات املالية العاملية، كما هو مبين في الشكل 

. 2017% املسجل عام -2.9بدل  2018% عام -2.8مستوى العجز املالي الحكومي العام العاملي بتسجيله معدل 

بشكل طفيف ليسجل  2020-2019لكن من املتوقع أن يتهاوى متوسط الرصيد املالي العاملي خالل فترة 

 %.-3.3% و -3.1معدالت تتراوح بين 

في تحفيز انتعاش مالي عاملي األخير، فقد تراجع متوسط الرصيد املالي  لعبت البلدان النامية دورا محوريا

بعد أن كان على  2018% من الناتج املحلي اإلجمالي عام -4للبلدان النامية املتوسطة الدخل إلى معدل 

% من -2.1. وفي نفس الفترة، ظل الرصيد املالي دون تغيير في البلدان املتقدمة )2017% عام -1.3مستوى 

% من الناتج املحلي اإلجمالي -4لناتج املحلي اإلجمالي(، وتحسن في االقتصادات النامية ذات الدخل املنخفض )ا

، من املتوقع تسجيل تراجع في متوسط الرصيد املالي بالنسبة للبلدان املتقدمة 2019(. وخالل عام 2018عام 

يستمر االتجاه العام لالستقرار املالي في البلدان  والبلدان النامية املتوسطة الدخل. وباملقابل، من املرتقب أن

 النامية املنخفضة الدخل.

 من الناتج املحلي اإلجمالي(% الرصيد املالي الحكومي العام ) :15.1الشكل 

 .2019لصندوق النقد الدولي  Fiscal Monitorاملصدر: مسوح 
توسطة ؛ الدول النامية املN = 35؛ الدول املتقدمة: N = 115تجسد تنبؤات )العالم:  2020و  2019مالحظات: األرقام املتعلقة بعامي 

 (N = 40؛ الدول النامية املنخفضة الدخل: N = 40الدخل: 
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ومن  2018% عام -4.3وفي سياق البلدان املتقدمة، تواجه الواليات املتحدة أكبر عجز مالي، حيث بلغ معدله 

بلدان النامية، . ومن بين مجموعة ال2019% من الناتج املحلي اإلجمالي خالل عام -4.6املتوقع أن يرتفع إلى 

مستويات عالية جدا  2019يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في الرصيد املالي الحكومي العام عام 

%( واململكة -8.6%( ومصر )-8.8%( والسودان )-9.9%( وعمان )-10.9%( وليبيا )-29.8في بلدان مثل فنزويال )

 %(.-7.9العربية السعودية )

مية ذات امليزانية الحكومية الكبيرة والعجز في الحساب الجاري، وتلك التي ال تتوفر على وستكون البلدان النا

احتياطيات كبيرة من العمالت األجنبية، وتلك الغارقة في الديون املقّومة بالعمالت األجنبية معرضة بشكل 

 كبير للتغيرات املفاجئة التي قد تطرأ على أحوال السوق.

، وهو األمر الذي سيؤدي 2019ن املتوقع أن تشهد أسعار الطاقة هبوطا خالل عام أنه م 16.1يظهر الشكل 

لنشأة تحديات مالية بالنسبة لبعض االقتصادات املصدرة للنفط. وبسبب تراجع مستوى الطلب العاملي، 

غذية تراجعا في أسعار السلع األساسية األخرى أيضا، مثل األ  2019و  2018تشهد الفترة املمتدة بين عامي 

. بلغ معدل التضخم العاملي عام 2016واملشروبات، التي تعتبر أقل بكثير من مستواها املسجل السنة األساس 

%. ومن املتوقع أن يؤدي تراجع طفيف في أسعار السلع األساسية، ال سيما أسعار 3.6نسبة تناهز  2018

(. وفي الفترة ما بين 17.1)الشكل  2019الطاقة، إلى هبوط معدل التضخم في البلدان املتقدمة خالل عام 

، أخذت معدالت التضخم في البلدان املتقدمة والبلدان النامية منحى في اتجاهين 2017و  2015عامي 

متعاكسين، بحيث ارتفعت في البلدان املتقدمة وانخفضت في البلدان النامية. وبالنسبة للبلدان النامية، من 

. وحسب املناطق 2019أسرع نسبيا في معدالت التضخم خالل عام  املتوقع في الوقت الراهن تسجيل نمو 

أسعار السلع األساسية العاملية  :16.1الشكل 

(2016  =100) 

 (WEOاملصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي )
 .(N = 193مالحظات: الخطوط املتقطعة تشير إلى التوقعات )العالم: 
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الجغرافية للمنظمة، من املتوقع أن ترتفع معدالت التضخم إلى حد كبير هذا العام في رابطة الدول املستقلة، 

 وأن تنخفض في منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

د العاملي يمر بمرحلة صعبة مع تباطؤ النمو االقتصادي وارتفاع مستويات وختاما، يمكن القول أن االقتصا

التوترات التجارية. كما تتسبب القضايا الجيوسياسية بخلق حالة من الذعر في صفوف املستثمرين في آسيا. 

 31وإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن موضوع خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي حتى 

، فقد يتأثر اقتصاد اململكة املتحدة واالتحاد األوروبي بشكل عام. ومن شأن كل هذه العوامل 2019أكتوبر 

 تحديد مسار النمو االقتصادي العاملي في الفصول والسنوات القليلة القادمة.



 آخر التطورات في االقتصاد العالمي الجزء األول:
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آخر التطورات االقتصادية في بلدان منظمة  الجزء الثاني: 7

 التعاون اإلسالمي
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 اإلنتاج والنمو 8.1

يشهد االقتصاد العاملي تحوال جذريا بفضل األداء االقتصادي املتميز للبلدان النامية على مدار العقود القليلة 

يضا األرقام املاضية. وفي الوقت الذي تتراجع فيه معدالت الفقر في كثير من بقاع العالم النامي، تتحسن أ

املتعلقة بالتعليم والصحة وفرص العمل. ولكون البلدان النامية تحقق مستويات نمو بوتيرة أسرع من الدول 

املتقدمة، فإنها ترتقي بشكل متزايد بسلسلة القيمة العاملية، وهو األمر الذي يجعل مركز الثقل االقتصادي 

وسع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي بلغ العاملي يتجه نحو النصف الجنوبي للكرة األرضية. وت

مستويات غير مسبوقة، واحد من تجليات هذا التحول العاملي الذي يحركه االزدهار املتزايد في اقتصادات 

 الجنوب.

دأبت منظمة التعاون اإلسالمي، منذ تأسيسها قبل خمسة عقود، على ضمان خلق مناخ مالئم للحوار 

دولة نشيطة، واحدة  56بين دولها األعضاء. واليوم تعتبر املنظمة، التي تضم في عضويتها  والتضامن والتعاون 

من أكبر املنظمات الحكومية الدولية التي من بين مهامها تعزيز التعاون االقتصادي بين دولها األعضاء. ومع 

ية فيها، تشكل هذه البلدان الغنى على مستوى تنوع املوارد في البلدان األعضاء والتباين في مستويات التنم

 مجموعة غير متجانسة من البلدان وتتمتع بإمكانات هائلة للتعاون في العديد من القطاعات االقتصادية.

  اإلنتاج: حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي العاملي استقرت

 .2018% عام 15.2على نسبة 

اإلسالمي مع مرور السنوات في النهوض بقدراتها اإلنتاجية بشكل ملحوظ، وبات  نجحت بلدان منظمة التعاون 

ذلك جليا من خالل ارتفاع نسبة إنتاجها في إطار أنشطة اقتصادية أكبر من ذي قبل. فقد ارتفعت معدالت 

ر أمريكي تريليون دوال  20.6وبلغت  2018-2010% خالل فترة 50الناتج اإلجمالي في هذه البلدان بنسبة تناهز 

مقارنة بمبلغ  2018عام  –معبرا عنها باألسعار الجارية للدوالر األمريكي على أساس تعادل القوة الشرائية  –

(. ومن املتوقع أن تسجل بلدان املنظمة زيادة أخرى بنحو 1.2)الشكل  2010تريليون دوالر املسجل عام  13.3

 ليون دوالر أمريكي من حيث قدراتها اإلنتاجية.تري 22.7لتصل بذلك ملبلغ يقارب  2020% بحلول عام 9
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لكن بالرغم من اإلنجازات التي 

تحققت خالل العقود املاضية، ظلت 

مستويات التنمية االقتصادية 

والبشرية في العديد من بلدان املنظمة 

، 2018دون املستوى املأمول. ففي عام 

% 15.2لم تنتج بلدان املنظمة سوى 

 –جمالي العاملي من الناتج املحلي اإل 

معبرا عنه بالسعر الجاري للدوالر 

األمريكي على أساس تعادل القوة 

رغم أن نسبة سكانها تمثل  -الشرائية 

% من مجموع سكان العالم 24.0

.أ(. ومن منظور األسعار 2.2)الشكل 

الجارية، استأثرت بلدان املنظمة مع 

% من اإلنتاج العاملي 8.2ذلك بنسبة 

 .ب(.2.2 )الشكل 2017عام 

الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي  :1.2الشكل 

حسب تعادل القوة  )تريليون دوالر أمريكي، األسعار الجارية

 الشرائية(

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية 

بلدا عضوا في  55. تغطية البيانات: 2019العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 
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 بلدا متقدما. 39بلدا ناميا من خارج املنظمة و  98بلدا عضوا في املنظمة و  55البيانات: 

حلي اإلجمالي بالسعر الجاري الناتج امل .أ:2.2الشكل 

 (2018للدوالر األمريكي وفقا لتعادل القوة الشرائية )

بلدان املنظمة

15.2%

البلدان النامية غير 

األعضاء في املنظمة

43.9%

البلدان 

املتقدمة

40.9%
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، رفعت مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي من حصتها في اإلنتاج العاملي بنسبة 2017-2010خالل فترة 

إلى  2018(. لكن تراجعت حصتها عام 3.2)الشكل  2017% خالل عام 15.3% لتسجل بذلك نسبة 0.5

الرغم من معدالت النمو  ، على2020و  2019% في 15.1%، ومن املتوقع أن تتراجع أكثر لتصل إلى 15.2

اإليجابية التي من املتوقع أن تسجلها هذه البلدان. وبما أن حصة بعض فرادى البلدان مثل الواليات املتحدة 

( أعلى من الحصة الجماعية لبلدان املنظمة، فإن 2018%، على التوالي عام 18.7% و 15.2والصين )البالغة 

العاملي ليست بذلك القدر من األهمية. ومن ناحية أخرى،  مساهمة هذه األخيرة كمجموعة في اإلنتاج

انخفضت باطراد حصة مجموعة هذه الدول من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي ملجموعة الدول النامية، 

 (.3.2)الشكل  2015% عن معدل عام 0.5، وهو تراجع بمقدار 2018% عام 25.8بحيث سجلت 

ج املحلي اإلجمالي للدول النامية على أن أداء اقتصادات املنظمة لم ويدل تراجع حصة دول املنظمة من النات

يرق بعد ملستوى أداء الدول النامية غير األعضاء في املنظمة في توسيع نطاق إنتاجها. وفي الفترة نفسها، 

إلجمالي ارتفعت اإلنتاجية في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة بوتيرة أسرع، بحيث بلغ الناتج املحلي ا

تريليون دوالر املسجل عام  49.0، وهو رقم يفوق بكثير معدل 2018تريليون دوالر عام  59.2لهذه البلدان 

2015. 

فضال عن ذلك، ال يزال مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي مقتصرا إلى حد كبير 

، أنتجت البلدان العشر األولى في املنظمة من 2018 على إنتاجية القلة من البلدان األعضاء فقط. ففي عام

 الناتج املحلي اإلجمالي بالسعر الجاري للدوالر األمريكي حسب تعادل القوة الشرائية :3.2الشكل  

. تغطية 2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

 بلدا متقدما. )*( توقعات. 39بلدا ناميا من خارج املنظمة و  98بلدا عضوا في املنظمة و  55البيانات: 
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% من مجموع 73.0حيث حجم الناتج املحلي اإلجمالي 

(. وباألسعار 4.2الناتج ملجموعة دول املنظمة )الشكل

الجارية، تحظى إندونسيا بالحصة األكبر من هذا 

% تليها كل من اململكة العربية 14.8اإلنتاج بنسبة 

% ثم 11.1وتركيا بنسبة  %11.3السعودية بنسبة 

%. لهذا ظل األداء االقتصادي العام 6.5إيران بنسبة 

ملجموعة دول املنظمة يعتمد بشكل كبير على 

التطورات في هذه الدول العشر. والواقع أن الوقود 

هو املصدر الرئيس ي لعائدات الصادرات في أربع دول 

من أصل هذه الدول العشر، وهي السعودية وإيران 

 رات العربية املتحدة ونيجيريا.واإلما

 

   النمو االقتصادي: معدالت النمو في دول

 2018املنظمة تراجعت أكثر خالل عام 

يمكن أن يعزى تراجع حصة بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي النخفاض معدالت النمو االقتصادي في هذه البلدان. فقد تباطأ 

مقارنة مع نسبة  2018% بالقيمة الحقيقية عام 3.1املحلي اإلجمالي لدول املنظمة، وسجل نسبة  نمو الناتج

(. مع ذلك، كان متوسط معدالت نمو 5.2)الشكل  2014% املسجلة عام 4.2و نسبة  2010% املسجلة عام 6

حصة املنظمة في الناتج ، وهذا ما نتج عنه زيادة في 2017بلدان املنظمة، أعلى من املتوسط العاملي حتى عام 

، تراجع النمو في دول املنظمة وصار دون املتوسط العاملي، وذلك 2018املحلي اإلجمالي العاملي. لكن في عام 

%. ومن املرتقب أن يتراجع معدل النمو االقتصادي في 3.1بعد تسجيله ملتوسط معدل نمو لم يتجاوز نسبة 

(. ولن تتمكن دول 1.2ك دون املتوسط العاملي )الجدول ، وسيظل بذل2019% عام 2.4دول املنظمة إلى 

 .2020املنظمة من تسجيل معدل أكبر من املتوسط العاملي، حسب التوقعات، إال بحلول عام 

الدول العشر األولى في املنظمة حسب  :4.2الشكل 

 (2018الناتج املحلي اإلجمالي )

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية 

. تشير األرقام الواردة بين 2019لصندوق النقد الدولي، أبريل 

صة الناتج املحلي للبلد املعني في  مجموع الناتج األقواس إلى ح
 املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة.

(14.8)

(11.3)

(11.1)

(6.5)

(6.1)

(5.7)

(5.1)

(4.5)

(4.2)

(3.6)

0 500 1000 1500

إندونيسيا

اململكة العربية السعودية

تركيا

إيران

اإلمارات العربية املتحدة

نيجيريا

ماليزيا

باكستان

بنغالديش

مصر

(مليار دوالر بالسعر الجاري )
الناتج املحلي اإلجمالي



 الملحق

 
 2019 اإلسالمي التعاون لمنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية

42 

مع ما تزخر به دول منظمة 

التعاون اإلسالمي من إمكانات 

وموارد اقتصادية متنوعة، فإن 

النتيجة املرجوة هي تحقيق 

األعضاء.  الرخاء لجميع الدول 

ولتحليل أنماط التقارب لبلدان 

املنظمة، تصمف هذه البلدان 

في ثالث مجموعات رئيسية 

حسب مستويات دخل الفرد 

فيها. ثم بعدها يتم حساب 

متوسط معدالت النمو في 

بلدان املنظمة املندرجة تحت 

 املحلي اإلجمالي معدالت نمو الناتج :1.2الجدول 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 

 3.6 3.3 3.6 3.8 3.4 3.4 3.6 العالم

 3.8 2.4 3.1 3.8 4.4 3.7 4.2 منظمة التعاون اإلسالمي

 5.9 5.5 5.3 4.2 4.3 4.4 2.9 مصر

 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 5.0 إندونيسيا

 2.5 2.1 1.9 0.8 1.6- 2.7 6.3 نيجيريا

 2.1 1.8 2.2 0.7- 1.7 4.1 3.7 اململكة العربية السعودية

 2.5 2.5- 2.6 7.4 3.2 6.1 5.2 تركيا

 5.2 5.1 5.2 5.1 4.6 4.5 4.9 ةالدول النامية غير األعضاء في املنظم

 2.5 2.1 1.1 1.1 3.3- 3.5- 0.5 البرازيل

 6.1 6.3 6.6 6.8 6.7 6.9 7.3 الصين

 7.5 7.3 7.1 7.2 8.2 8.0 7.4 الهند

 1.7 1.6 2.3 1.6 0.3 2.5- 0.7 روسيا

 1.5 1.2 0.8 1.4 0.4 1.2 1.8 جنوب أفريقيا

 1.7 1.8 2.2 2.4 1.7 2.3 2.1 الدول املتقدمة

 1.4 0.8 1.5 2.5 2.2 1.5 2.2 أملانيا

 0.5 1.0 0.8 1.9 0.6 1.2 0.4 اليابان

 1.5 1.1 2.5 1.7 1.6 1.3 2.5 سويسرا

 1.9 2.3 2.9 2.2 1.6 2.9 2.5 الواليات املتحدة

 98بلدا عضوا في املنظمة و  55انات: . تغطية البي2019املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

 بلدا متقدما. )*( توقعات. 39بلدا ناميا من خارج املنظمة و 
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معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون  :5.2الشكل 

 اإلسالمي

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية 

 بلدا عضوا في املنظمة. )*( توقعات. 55. تغطية البيانات: 2019ق النقد الدولي، أبريل لصندو 
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دالت النمو في البلدان ذات البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل واملرتفعة الدخل. في حالة ارتفاع مع

الدخل املنخفض مقارنة بالبلدان ذات الدخل املرتفع فإن ذلك مؤشر على وجود تقارب في الدخل بين الدول 

  األعضاء في املنظمة.

الفرق بين معدالت النمو التي حققتها بلدان في فئة دخل محددة ومتوسط معدل النمو  6.2يعرض الشكل 

حققت دول املنظمة املنخفضة الدخل  2018و  2014مة كمجموعة. فبين عامي الذي حققته بلدان املنظ

معدل نمو أبطأ باملقارنة مع متوسط املنظمة ككل، وهو األمر الذي يجعل الفجوة تتسع أكثر بين دول املنظمة 

ا ما ، وهذ2020-2019الغنية والفقيرة. لكن من املتوقع أن تحقق نموا أكبر من متوسط املنظمة خالل فترة 

سيخول لها إمكانية تقليص حجم الفجوة بينها وبين بلدان املنظمة الغنية. واملالحظ أيضا أن بلدان املنظمة 

املرتفعة الدخل بدورها تسجل معدالت نمو أبطأ نسبيا من متوسط املنظمة. ويبرز الشكل عموما أن البلدان 

في مستويات الدخل مع بلدان املنظمة  املتوسطة الدخل تلحق بالبلدان املرتفعة الدخل، لكن الفوارق 

  املنخفضة الدخل وباقي بلدان املنظمة تزداد شساعة.

 معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي حسب مجموعات الدخل :6.2الشكل 

تغطية  .2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

 بلدا عضوا في املنظمة. )*( توقعات. 55البيانات: 
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وعند تطبيق نفس املقارنة بالنسبة لبلدان املنظمة ذات األحجام االقتصادية املختلفة، نالحظ أن الصغيرة 

وهذا يبرز أن اقتصادات  (.7.2واملتوسطة الحجم منها تنمو بمعدالت أعلى من االقتصادات الكبيرة )الشكل 

املنظمة الصغيرة الحجم تتوسع بسرعة أكبر من اقتصادات املنظمة الكبيرة الحجم، وهو ما يدل على وجود 

 تقارب محتمل بين بلدان املنظمة من حيث األحجام االقتصادية.

 معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي حسب أحجام االقتصادات :7.2الشكل 

 

. تغطية 2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

 بلدا عضوا في املنظمة. )*( توقعات. 55البيانات: 
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 2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

 دولة عضو في املنظمة. 55باستخدام الناتج املحلي اإلجمالي معبرا عنه باألسعار الوطنية الثابتة. تغطية البيانات: من بين 

دول املنظمة ذات أعلى معدالت النمو  .أ:8.2الشكل 
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وعلى مستوى البلد الواحد، نجد أن ليبيا هي الدولة 

عة دول منظمة ذات االقتصاد األسرع نموا في مجمو 

 2018% خالل 17.9التعاون اإلسالمي بمعدل نمو بلغ 

% وكوت ديفوار بنسبة 7.7تليها كل من بنغالديش بنسبة 

% ثم املالديف بنسبة 7.0% وطاجيكستان بنسبة 7.4

.أ . وفي اإلجمالي، 8.2%، كما هو مبين في الشكل 7.0

دولة عضو في املنظمة معدل نمو أعلى من  26سجلت 

%. وفي الوقت الذي سجلت 3.6العاملي البالغ  املتوسط

، 2018فيه بعض دول املنظمة معدالت نمو عالية عام 

يبقى التحدي األهم الحفاظ على معدالت النمو لفترات 

.ب دول املنظمة التي نجحت في 2.8أطول. ويبرز الشكل 

الحفاظ على معدالت نموها من خالل عرض متوسط 

ر السنوات الخمس معدالت النمو السنوي على مدا

املاضية. ودول املنظمة السبعة التي سجلت أعلى 

تندرج كذلك  2018معدالت للنمو االقتصادي عام 

ضمن دول املنظمة األسرع تحقيقا للنمو خالل 

السنوات الخمس املاضية. وكانت كل من ليبيا 

%( وأوزبكستان 8.0%( وكوت ديفوار )11.7)

%( من 7.4%( وغينيا )7.5%( وطاجيكستان )7.7)

-2014بين بلدان املنظمة األفضل أداء خالل فترة 

2018. 

يتوقف متوسط معدل النمو في بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي بشكل كبير على أداء االقتصادات 

الكبيرة. فكلما حققت هذه االقتصادات أداء جيدا، 

يتحسن املعدل اإلجمالي للنمو في بلدان املنظمة 

، ساهم األداء 2018كمجموعة. ففي عام 

مساهمة بلدان املنظمة في  :9.2الشكل 

 2018مستويات نمو املنظمة، 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة 

لتوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد بيانات ا

 .2019الدولي، أبريل 
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عدد بلدان املنظمة ذات معدالت  :10.2الشكل 

 (2020-2011النمو السلبية )

سيسرك بناء على قاعدة بيانات املصدر: حسابات موظفي 

التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

بلدا عضوا في املنظمة. )*(  55. تغطية البيانات: 2019
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االقتصادي الجيد الذي حققته كل من إندونيسيا ومصر وباكستان وتركيا وبنغالديش بشكل كبير في تحسن 

األداء العام للمنظمة. وباملقابل، أثر انكماش االقتصاد اإليراني سلبا على املعدل اإلجمالي للمنظمة )الشكل 

9.2.) 

. وفي عام 2017-2015ن انكماش في اقتصاداتها خالل فترة في الواقع، عانت العديد من بلدان املنظمة م

 2017، حققت سبع دول أعضاء في املنظمة معدالت نمو سلبية، وأصبح عدد هذه الدول ستة عام 2016

. ومع تحسن الظروف االقتصادية، من املتوقع أن تظل ثالث دول فقط من دول املنظمة 2018وأربعة عام 

 (.10.2الشكل ) 2019في حالة ركود في عام 

 

  األنشطة االقتصادية في منطقة منظمة  بنصفبنية الناتج املحلي اإلجمالي: يستأثر قطاع الخدمات

 التعاون اإلسالمي

يعطي تحليل القيمة املضافة حسب القطاعات الرئيسية في الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون 

استئثار قطاع الزراعة بحصة مهمة من العمالة في االقتصاد، اإلسالمي ملحة عامة عن بنية اقتصاداتها. فرغم 

تبقى حصته من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي منخفضة بسبب قلة إنتاجيته. لكن مع ذلك يبقى هذا القطاع 

% من إجمالي األنشطة االقتصادية 10.2من القطاعات الهامة بالنسبة لدول املنظمة، ويستأثر بحصة 

مرور السنين تتراجع بصورة بطيئة حصة قطاع الصناعة غير التحويلية، الذي يغطي  (. ومع11.2)الشكل 

، وهذا ما 2017% عام 25.1و  2013% عام 26.2باألساس التعدين واملرافق العامة والبناء. فقد بلغت نسبة 

نيات هائلة %. وباملقابل، ارتفعت حصة قطاع الصناعة التحويلية، الذي يتمتع بإمكا1.1يجسد تراجعا بنسبة 

 .2017% عام 14.6إلى  2013% املسجلة عام 14.2للنهوض باإلنتاجية والقدرة التنافسية، من 

وواصل قطاع الخدمات لعب دوره الرئيس ي كأبرز محرك للنشاط االقتصادي في اقتصادات العديد من دول 

حلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي. وارتفع متوسط حصة قطاع الخدمات في مجموع الناتج امل

. وفي البلدان النامية غير األعضاء في 2017% عام 50.0إلى  2013% املسجلة عام 49.3املنظمة من نسبة 

املنظمة كذلك، واصل قطاع الخدمات استئثاره بأكثر من نصف مجموع الناتج املحلي اإلجمالي مسجال حصة 

جدا التي يستأثر بها قطاع الخدمات من إجمالي (. ونظرا للنسبة العالية 11.2)الشكل  2017% عام 53.9

القيمة املضافة للبلدان املتقدمة، تبلغ الحصة اإلجمالية لقطاع الخدمات في مجموع الناتج املحلي اإلجمالي 

 %.66.5نسبة 
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% من إجمالي القيمة املضافة 30على أكثر من  2017وعلى مستوى البلد الواحد، استحوذ قطاع الزراعة عام 

انية من دول منظمة التعاون اإلسالمي، وهي الصومال وسيراليون  والسودان والنيجر وغينيا بيساو ومالي في ثم

وكانت جميعها ضمن قائمة البلدان األقل نموا في العام نفسه وفقا لتصنيف األمم  –وتشاد وجزر القمر 

املتوسط العاملي، إال في أربعة  %، أو بحصة اعلى من66.5املتحدة. ولم يستأثر قطاع الخدمات بحصة أكبر من 

 بلدان فقط: املالديف ولبنان وجيبوتي وفلسطين.

 

  األنشطة الصناعية: تواصل املنحى التصاعدي لحصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي

 2017اإلنتاج الصناعي العاملي خالل 

الكبير على السلع األساسية. وملا  تتسم اقتصادات عدد كبير من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باعتمادها

كانت أسعار السلع األساسية األولية متقلبة إلى حد بعيد، فإن تدهور عملية إدارة االقتصاد الكلي ومنظور 

التنمية االقتصادية من النتائج التي ال مناص منها. وبالنسبة ملثل هذه االقتصادات، فإنه من املهم بالنسبة 

عدة إنتاج الصناعات التحويلية للتقليص من األخطار املرتبطة باالعتماد على السلع لها أن تعمل على تنويع قا

 األساسية، التي قد تعصف باالقتصاد الكلي.

( من إجمالي القيمة املضافة زيادة طفيفة، MVAمع مرور الوقت، سجلت حصة القيمة املضافة للتصنيع )

جمالي في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة. ساهمت لكنها تستأثر بحصة أكبر من مجموع الناتج املحلي اإل 
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العالم

 القيمة المضافة حسب قطاعات االقتصاد الرئيسية )% من الناتج المحلي اإلجمالي( :11.2الشكل 
 

املتحدة،  املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم

بلدا عضوا في املنظمة و  56بالدوالر األمريكي.  تغطية البيانات:  2010. تجزئة الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2019يونيو 

 بلدا متقدما. 38بلدا ناميا من خارج املنظمة و  116
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الوتيرة السريعة للتصنيع في العديد من البلدان غير األعضاء في املنظمة بشكل كبير في رفع حصة القيمة 

 .2017% عام 22.9إلى  2000% املسجلة عام 14.1املضافة للتصنيع في هذه البلدان من 

عي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي تسجيل زيادة مطردة مع مرور األعوام يعرف اإلنتاج الصناعي الجما

. واألكثر 2010مليار دوالر عام  736، مقارنة بمبلغ 2017تريليون دوالر عام  1(. فقد تجاوز عتبة 12.2)الشكل 

لدان أهمية هو أن حصة دول املنظمة من أنشطة التصنيع العاملية في تزايد مستمر. وبلغت حصة هذه الب

% عام 7.1وإلى  2000% في 5.8، لترتفع  إلى 1990% في عام 4.9من إجمالي القيمة املضافة للتصنيع فقط 

% من القيمة املضافة للتصنيع العاملية. وعلى الرغم من 8.0، استأثرت بحصة 2017. واعتبارا من 2010

البشري واملوارد الطاقية وإمكانات السوق، الزيادة املطردة، وبالنظر إلى اإلمكانيات القائمة من حيث رأس املال 

 إال أن املستوى الحالي للمساهمة في القيمة املضافة للتصنيع على املستوى العاملي ال يرقى ملستوى مرض.

على الرغم من وجود تنوع في مستويات أداء النمو في بلدان املنظمة، إال أن عددا قليل من البلدان األعضاء 

مالي القيمة املضافة للتصنيع في مجموعة بلدان املنظمة. وبالحصة املشتركة البالغة هي التي تهيمن على إج

%، تستأثر كل من إندونيسيا وتركيا فقط بأكثر من خمس ي ربع إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في دول 41.8

تستأثر البلدان الخمس %(. و 6.8%( ثم إيران )8.1%( واململكة العربية السعودية )8.1املنظمة، تليهما ماليزيا )

 % من إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في كل بلدان املنظمة.64.8األولى في املنظمة بحصة 

 دوالر(أنشطة التصنيع في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )مليار  :12.2الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، 

 بلدا عضوا في املنظمة. 56بالدوالر األمريكي.  تغطية البيانات:  2010. األسعار الثابتة لعام 2019يونيو 

 من التصنيع العامليالحصة  اإلنتاج اإلجمالي للتصنيع

7.1%

7.6%

7.8%
8.0%

6.6%

6.8%

7.0%

7.2%

7.4%

7.6%

7.8%

8.0%

8.2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



 التمويل البديل من أجل التنمية: دور التمويل اإلسالمي الفصل السابع:

 

 2019 اإلسالمي التعاون لمنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية

49 

من الواضح أن بعض بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي تشهد نموا قويا في 

القيمة املضافة للتصنيع منذ أكثر من 

عقدين، إال أن حصة التصنيع من 

املضافة ال تزال إجمالي العمالة والقيمة 

منخفضة. وهناك نمو قوي في العجز 

التجاري في املنتجات املصنعة، ما يعكس 

عدم كفاية القدرة اإلنتاجية في بلدان 

املنظمة. غير أن االقتصاد املتميز بقدر 

مهم من التنوع يتطلب قطاع تصنيع 

قوي ومتطور لتعزيز قدرته التنافسية في 

 االقتصاد العاملي واستبقائها.

شارت التجربة الدولية بصورة حاسمة أ

إلى أن سياسات االنغالق املفرطة تحول دون تحقيق التنمية على املدى الطويل ألن االقتصادات املحلية تحرم 

من مصدر كبير من املعلومات واملعارف التكنولوجية، واألهم من ذلك القدرة التنافسية. ولتحديد األسباب 

اسات التصنيع، ينبغي التحقيق في تجارب كل بلد من املرحلة األولية لتصميم الرئيسية الكامنة وراء فشل سي

 السياسات إلى مرحلة اعتماد نهج معينة في عمليات التنفيذ.

 

 :حصة االستثمار من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول  الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

 2017ي عام منظمة التعاون اإلسالمي واصلت تراجعها ف

يظهر تحليل الناتج املحلي اإلجمالي العاملي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية أن حصة االستهالك النهائي )لألسر 

املعيشية  والحكومة( ما تزال تستأثر بأعلى نسبة من الناتج املحلي اإلجمالي على امتداد سنين عدة.  وكما هو 

%، 52.9بنسبة بلغت  2017دول املنظمة بحصة األسد عام  ، حظي االستهالك األسري في16.2مبين في الشكل 

%، بينما 12.8%، ثم اإلنفاق الحكومي العام بنسبة 28.0يليه االستثمار )إجمالي تكوين رأس املال( بنسبة 

 سجلت حصة صافي الصادرات من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي العاملي نسبة جد ضئيلة.

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األفضل أداء في   :13.2الشكل 
 قطاع التصنيع )مليار دوالر أمريكي(

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية 

بالدوالر األمريكي.   2010لعام . األسعار الثابتة 2019لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، يونيو 
 بلدا عضوا في املنظمة. 56تغطية البيانات: 
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فاق الرئيسية من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي في دول املنظمة والدول سجلت الحصص النسبية لبنود اإلن

استأثر االستهالك  2017النامية غير األعضاء في املنظمة تباينا كبيرا باملقارنة مع باقي دول العالم. ففي عام 

وكمكونات  % من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة.65.7األسري واإلنفاق الحكومي بحصة بلغت 

% من الناتج املحلي 12.8% و 52.9لإلنفاق االستهالكي النهائي، استأثر اإلنفاق األسري والحكومي بحصتي 

اإلجمال على التوالي. وتدل هذه األرقام على وجود زيادة طفيفة في حصص االستهالك األسري مقارنة بعام 

ي للبلدان األعضاء في املنظمة قد انخفضت . غير أن حصة صافي الصادرات من الناتج املحلي اإلجمال2000

% 6.5لوقتنا الحاضر، في حين ارتفعت حصة إجمالي تكوين رأس املال بمقدار  2000% منذ عام 9.0بنسبة 

خالل نفس الفترة. وقد تم استيعاب هذا االنخفاض في حصة صافي الصادرات أساسا عن طريق الزيادة في 

. ومن ناحية أخرى، فإن حصة 2017% عام 28.0إلى  2000% عام 21.5حصة إجمالي تكوين رأس املال من 

االستهالك األسري والحكومي النهائي من الناتج املحلي اإلجمالي للدول النامية غير األعضاء في املنظمة بلغت 

، ومرة أخرى كان االستهالك األسري املصدر الرئيس ي لنفقات االستهالك النهائي في 2017% عام 65.3نسبة 

 % من الناتج املحلي اإلجمالي.50.8الدول بحصة هذه 

 

 الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية )% من الناتج املحلي اإلجمالي( :14.2الشكل  

ر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم املصد

بلدا  56بالدوالر األمريكي.  تغطية البيانات:  2010. تجزئة الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2019املتحدة، يونيو 

 بلدا متقدما. 38من خارج املنظمة و بلدا ناميا  116عضوا في املنظمة و 

2000 2016

استهالك األسر املعيشية اإلنفاق الحكومي االستثمار صافي الصادرات
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 :من مجموع 28.0استثمرت  دول منظمة التعاون اإلسالمي نسبة  إجمالي تكوين رأس املال الثابت %

 2017الناتج املحلي اإلجمالي في األصول اإلنتاجية عام 

في اإلنتاج في اقتصاد معين.  يقيس إجمالي تكوين رأس املال كمية املدخرات التي يتم تحويلها إلى استثمارات

% 28.0، فإن حصة 16.2وكما يظهر تحليل الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية في الشكل 

، فيما 2017من الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي تم استثمارها في األصول اإلنتاجية عام 

% من ناتجها املحلي اإلجمالي لالستثمارات 33.6ي املنظمة ما متوسطه سخرت الدول النامية غير األعضاء ف

اإلنتاجية. ولم تشهد حصة إجمالي تكوين رأس املال من الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة كمجموعة أي 

ء % فقط في مجموعة الدول النامية غير األعضا0.4، لكنها باملقابل ارتفعت بمقدار 2010تغير مهم منذ عام 

في املنظمة خالل نفس الفترة. ومع ذلك، يمكن القول بأن إجمالي تكوين رأس املال كمؤشر يبقى مشوبا 

بالعيوب، وذلك راجع باألساس للتقلبات الكبيرة في املخزون وفي غالب األحيان بسبب عدم توفر معلومات 

ثابت مؤشرا أفضل لإلضافات قوائم الجرد على مستوى قطاع الصناعة. ويعتبر إجمالي تكوين رأس املال ال

 الصافية لألصول اإلنتاجية الناشئة خالل سنة معينة.

ملحة عن اتجاهات إجمالي تكوين رأس املال الثابت في  17.2وبالنظر إلى الحجة املذكورة أعاله، يعرض الشكل 

لك الدول املتقدمة. دول منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة مع باقي الدول النامية غير األعضاء في املنظمة وكذ

 إجمالي تكوين رأس املال الثابت، الحجم والحصة )يمين( :15.2الشكل  

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، 

ت )بما في ذلك املقتنيات مطروحا منها األصول املتصرف فيها من األشياء الثمينة( باألسعار . إجمالي تكوين رأس املال الثاب2019يونيو 

 بلدا متقدما. 38بلدا ناميا من خارج املنظمة و  116بلدا عضوا في املنظمة و  56بالدوالر األمريكي. تغطية البيانات:  2010الثابتة لعام 
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% من اإلجمالي العاملي، وهذا ما يمثل 9.3نسبة  2017، بلغت حصة دول املنظمة عام 17.2فحسب الشكل 

. وعلى الرغم 2010نقطة مئوية منذ عام  0.4وزيادة بمعدل  2000نقطة مئوية منذ عام  3.7زيادة تعادل 

ي تكوين رأس املال الثابت للدول النامية في من هذا املنحى التصاعدي، تسير حصة دول املنظمة من إجمال

% خالل نفس الفترة. وهذا يدل على ضعف نسبي في األداء الذي 19.4% إلى 22.5منحى تراجعي وتقلصت من 

 تبديه دول املنظمة في مراكمة رأس املال االستثماري، باملقارنة مع باقي الدول النامية.

 الدخل والعمالة واألسعار 1.1

 :تراجع وتيرة نمو الدخل في دول منظمة التعاون اإلسالمي الناتج املحلي اإلجمالي للفرد الواحد 

ينعكس التباطؤ الذي لوحظ في إجمالي  

النمو االقتصادي في دول منظمة التعاون 

اإلسالمي في نصيب الفرد من الدخل. وتم 

تسجيل متوسط معدل النمو خالل الفترة 

% في دول 2.2بنسبة  2010-2015

% خالل 1.6املنظمة، والذي انخفض إلى 

، ومن املتوقع كذلك 2018-2016الفترة 

-2019% خالل الفترة 1.2أن يتقلص إلى 

(. كما أنه خالل نفس 16.2)الشكل  2020

الفترات، ظلت نسبة النمو في البلدان 

النامية غير األعضاء في املنظمة حوالي 

%. ومن املتوقع أن تكون معدالت نمو 4

نصيب الفرد من الدخل في البلدان 

املتقدمة أعلى من دول املنظمة خالل 

 العامين املقبلين.

إن معدالت نمو نصيب الفرد هي أيضا 

أقل من املتوسط العاملي، مما يدل على 

أن مستويات املعيشة ال تزيد بمعدالت 

أعلى من تلك الخاصة ببقية العالم وأن 

مستويات نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي  :16.2الشكل  

 اإلجمالي

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات 

معدالت النمو  2019الدولي، أبريل االقتصادية العاملية لصندوق النقد 

بلدا ناميا  98بلدا عضوا في املنظمة و  55السنوي املركب تغطية البيانات: 

 بلدا متقدما. )*( توقعات. 39من خارج املنظمة و 
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 زيادة

مستويات نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي  :17.2الشكل 

(2018) 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات 

. معبر عنه باألسعار 2019االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

ي املنظمة و بلدا عضوا ف 55الثابتة وتعادل القوة الشرائية. تغطية البيانات: 

  بلدا متقدما. 39بلدا ناميا من خارج املنظمة و  98
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نصيب الفرد من الدخل في دول منظمة التعاون اإلسالمي ال يتقارب مع املتوسط العاملي، وتفاوت الدخل بين 

، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل 17.2األعضاء في تزايد. كما هو مبين في الشكل املنظمة والدول غير 

دوالرا أمريكيا في عام  10,265إلى  2010دوالرا أمريكيا في عام  8,779في دول منظمة التعاون اإلسالمي من 

عضاء في منظمة % في املجموع. وخالل نفس الفترة، حققت البلدان النامية غير األ 16.9، أي بزيادة 2018

%( وتجاوزت مستويات نصيب الفرد من الدخل في دول املنظمة 37.1التعاون اإلسالمي معدالت نمو أعلى )

دوالر أمريكي في البلدان  45,843. وتم تسجيل هذا املعدل بـ2018دوالر أمريكي في عام  11,464لتصل إلى 

% وتجاوز متوسط 20.2توسط العاملي أيضا بنسبة . كما زاد امل2010% منذ عام 11.5املتقدمة بمعدل نمو بلغ 

دوالر أمريكي، عند التعبير عنه بقيمة املعدل حسب تعادل القوة  16,000نصيب الفرد من الدخل في العالم 

 الشرائية.

ومن بين دول املنظمة، سجلت دولة قطر 

أعلى معدل نصيب الفرد من  2018سنة 

الناتج املحلي اإلجمالي، تلتها كل من اإلمارات 

العربية املتحدة وبروني دار السالم )الشكل 

(. فقد سجلت قطر معدال يفوق 18.2

متوسط معدل مجموعة باقي دول املنظمة 

مرة، وهذا الوضع يعكس مدى حجم  18.2بـ

التفاوت في الدخل بين الدول األعضاء. كما 

أنه من حيث نصيب الفرد من الناتج املحلي 

اإلجمالي، تنتمي ست دول من أصل الدول 

العشر األولى ملنطقة الشرق األوسط، 

ومعظمهم من البلدان الغنية باملوارد. وفي 

على ، احتلت قطر الرتبة السابعة 2018

الصعيد العاملي من حيث مستويات نصيب 

  الفرد من الدخل.

 

 

 

دول في منظمة التعاون اإلسالمي  10أفضل  :18.2الشكل 

، 2018حسب نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي )

 األمريكي الحالي، باأللف(الدوالر 

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد 

. تشير األرقام الواردة بين األقواس إلى حصة الفرد 2019الدولي، أبريل 

من الناتج املحلي اإلجمالي للبلد املعني إلى متوسط نصيب الفرد من 

منظمة التعاون اإلسالمي  الناتج املحلي اإلجمالي الواحد في دول 

 كمجموعة.
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 :30دولة في منظمة التعاون اإلسالمي أعلى من  13ال تزال معدالت الفقر في  توزيع الدخل والفقر.% 

لكسب رزقهم  ومن أجل اقتصاد ومجتمع سليمين من الضروري أن يحصل املواطنون على فرص اقتصادية

من خالل عمل الئق. ويؤدي عدم الوصول إلى برامج التعليم وتنمية املهارات إلى انخفاض مستوى العمالة 

م املنهي أو إجبارهم على الخروج من سوق العمل تماما. كما سيكون لذلك عواقب وخيمة على 
َّ
املاهرة في السل

 ترتبة على توزيع الدخل والفقر.رفاهية الناس ومستويات معيشتهم مع مزيد من اآلثار امل

، متنوع للغاية في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. ‘غيني’إن توزيع الدخل، الذي يقاس بمعامل  

إذ أن هذا املعامل أو املؤشر هو مقياس إحصائي للتوزيع غالبا ما يستخدم لتقييم عدم املساواة االقتصادية 

املساواة الكاملة و  0%(، حيث تمثل 100)أو  1%( إلى 0)أو  0راوح املعامل من وتوزيع الدخل بين السكان. ويت

، ودول املنظمة 40دولة من األعضاء في املنظمة تتجاوز النتيجة فيها  15تمثل عدم املساواة الكاملة. وهناك  1

زر القمر. ومن ذات أعلى معدالت عدم املساواة في الدخل هي موزمبيق وغينيا بيساو وبنين والكاميرون وج

دولة من  41ناحية أخرى، تتمتع قيرغيزستان وكازاخستان والجزائر وألبانيا والعراق بأدنى تباين في الدخل بين 

دول املنظمة التي تتوفر عنها البيانات. ولوحظت أدنى معدالت عدم املساواة في العالم في أوكرانيا وسلوفينيا 

 املساواة في جنوب إفريقيا وناميبيا وزامبيا.وبيالروس، بينما لوحظت أعلى معدالت عدم 

يعتبر مؤشر الفقر هو مؤشر مهم لالقتصادات واملجتمعات السليمة. فقد كان القضاء على الفقر أحد أهم 

األهداف اإلنمائية لأللفية، وال يزال يشكل عنصرا هاما في جدول أعمال التنمية العاملية. في حين تم تخفيض 

، ال يزال هناك ماليين األشخاص الذين ما زالوا يعيشون 2000لم بشكل كبير منذ عام معدالت الفقر في العا
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 ‘غيني’توزيع الدخل، معامل  :19.2الشكل 

دولة  32من املنظمة،  41. تغطية البيانات: 2019الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، يونيو املصدر: البنك 

 .2017-2008دولة نامية غير عضو في املنظمة. آخر سنة متاحة خالل  79متقدمة، 
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دولة  13وضمن مجموعة املنظمة، لدى  دوالر أمريكي في اليوم. 1.90مع أسرهم تحت خط الفقر الدولي البالغ 

 ألنها %. كما تعد غينيا بيساو وموزمبيق ونيجيريا وسيراليون ومالي أكثر ا30معدل فقر يزيد عن 
ً
لبلدان تضررا

دولة في منظمة التعاون اإلسالمي، أبلغت ثالث دول  41تشهد أعلى معدالت الفقر. ومن ناحية أخرى، من بين 

دوالر أمريكي في اليوم، وهي  1.90في املنظمة عن عدم وجود من يعيش تحت خط الفقر الدولي البالغ 

نظمة األخرى حيث ينتفي الفقر، لكن إحصاءاتها ليست كازاخستان ولبنان وماليزيا. )ربما هناك بعض دول امل

 مدرجة في قاعدة بيانات البنك الدولي(.

 لتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز املساواة. فاألمن االقتصادي اليوم 
ً
يجب أن يكون النمو االقتصادي شامال

هو التحدي الرئيس ي للناس العاديين أكثر من أي وقت مض ى. كما أن الفقر والبطالة وعدم املساواة تهدد األمن 

نظمة التعاون اإلسالمي. ولهذا السبب، يجب على الدول األعضاء، اليومي للمواطنين العاديين في منطقة م

وبشكل أساس ي، أن تهدف إلى تقديم سياق معين للمزيد من النمو والعمالة والقدرة التنافسية في دول منظمة 

التعاون اإلسالمي، من خالل أنشطة موجهة نحو النتائج. ولتحقيق ذلك، يجب على حكومات الدول األعضاء 

 للتنمية االقتصادية، وينبغي أن تعتمد اقتصاداتها على تعاون إقليمي في املن
ً
ظمة أن تخلق بيئة أكثر دعما

 وتكامل اقتصادي أكثر عمقا، كأحسن خيار للتنمية اإليجابية.
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 النامية غير األعضاء

 ( )% من السكان(2011دوالر لليوم )تعادل القوة الشرائية  1.90نسبة عدد الفقراء عند خط  :20.2الشكل 

دولة  32من املنظمة،  41. تغطية البيانات: 2019قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، يونيو املصدر: البنك الدولي، 
 .2017-2008دولة نامية غير عضو في املنظمة. آخر سنة متاحة خالل  79متقدمة، 

 %30دولة غير األعضاء عن  18يزيد معدل فقر 

 %30تعاون اإلسالمي عن دولة من دول منظمة ال 13يزيد معدل فقر 



 اإلنتاج والنمو والعمالة الفصل الثاني:

 

 2019 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية

56 

 :ال يزال معدل العمالة أقل بكثير من متوسطات مجموعات البلدان األخرى. العمالة 

زال غير كاف للتصدي للفقر املنتشر وتزايد عدم املساواة في كثير من  فمن الواضح أن النمو االقتصادي ما

مما يبين أنه ال زالت هناك حاجة إلى استراتيجيات نمو أكثر شمولية والتي من  البلدان في جميع أنحاء العالم.

 شأنها أن تعالج تحديات معظم السكان املحرومين. ويعتبر تمكين هذه الفئات من كسب دخلها عن طريق

تشجيع مشاركتها في النشاط االقتصادي من بين الوسائل الفعالة لدعمها. لذلك ينبغي أن تشمل 

االستراتيجيات اإلنمائية الشمولية سياسات حصيفة متعلقة بسوق العمل تهدف إلى النهوض بمعدل املشاركة 

 في القوى العاملة وبالتالي التقليص من نطاق الركود االقتصادي في البلد.

العمالة أهم مصدر لتوليد الدخل، بحيث تعني النسبة املرتفعة للعمالة إلى عدد السكان أن نسبة  تعتبر  

عالية من سكان البلد الذين في سن العمل يعملون، في حين أن انخفاضها يدل على أن نسبة كبيرة من 

أو خارج القوى العاملة السكان ال تشارك مباشرة في األنشطة املتعلقة بالسوق، ألنهم إما عاطلون عن العمل 

. وكما هو مبين في الشكل 
ً
، ارتفع معدل العمالة إلى عدد السكان في دول املنظمة زيادة طفيفة من 21.2تماما

 .2018% في عام 54.0إلى  2010% في عام 53.3

وعلى الرغم من تسجيل دول املنظمة ألداء يضاهي املستوى العاملي من حيث نسب املشاركة في العمالة إجماال 

وعلى مستوى الذكور خاصة، إال 

يتعلق بنسبة أن أداءها فيما 

مشاركة اإلناث في القوى العاملة 

أقل من ذلك بكثير، وفي حالة 

نسبة العمالة في صفوف الذكور، 

% 71.6سجلت دول املنظمة نسبة 

% في تلك النامية و 63.7مقابل 

% في الدول النامية غير 73.2

األعضاء في املنظمة. فقد بلغت 

نسبة العمالة النسائية في دول 

، وهو 2018ام % ع36.0املنظمة 

رقم أقل بكثير من متوسطات 

%(. ومع ذلك، فقد انخفضت الفجوة بين الجنسين من 51%( واملتقدمة )47.1الدول النامية غير األعضاء )

 نقطة مئوية. 35.6نقطة مئوية إلى  37.9

 (2018مقابل  2010نسبة العمالة إلى عدد السكان ) :21.2الشكل  

بلدا  56. تغطية البيانات: 2018لدولية، نوفمبر املصدر: تقديرات منظمة العمل ا
 بلدا متقدما. 38بلدا ناميا من خارج املنظمة و  93عضوا في املنظمة و 
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 :ط واصل متوسط معدل البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعه باملقارنة مع متوس البطالة

 العالم

تعتبر البطالة من بين القضايا األكثر استعصاء في العالم. وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية حول العمالة 

مليون في جميع أنحاء  172، بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقدر بنحو 2019العاملية والتوقعات االجتماعية 

%. وبسبب الشكوك املستمرة حول التطورات 5.0قدره  ، وهو ما يتوافق مع معدل البطالة2018العالم في عام 

، في حين يتوقع 2019االقتصادية العاملية، من املتوقع حدوث تحسن طفيف في سوق العمل العاملي في عام 

، مما 2020مليون بحلول عام  174نمو عدد العاطلين عن العمل بمقدار مليون شخص سنويا ليصل إلى 

وسع بسرعة كافية ملواكبة القوى العاملة املتنامية. ومن ثم فإن عدم اليقين يعكس حقيقة أن العمالة ال تت

على الصعيد العاملي وندرة فرص الحصول على وظائف الئقة يسهمان في تأجيج االضطرابات االجتماعية 

 وتحفيز الهجرة في أجزاء كثيرة من العالم.

وحسب أحدث البيانات املتاحة، سجلت دول منظمة التعاون اإلسالمي معدالت بطالة أعلى بكثير مقارنة 

أ(. 22.2)الشكل  2018و  2000قدمة والبلدان النامية غير األعضاء خالل الفترة املمتدة بين عامي بالبلدان املت

، ظل معدل إجمالي البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي أعلى مقارنة بمجموعات البلدان 2000ومنذ عام 

ة عن تلك الواردة في % )قد تختلف هذه اإلحصاءات وغيرها ذات الصل6.9% و 5.8األخرى ويتقلب بين 

اإلصدارات السابقة للتوقعات االقتصادية بسبب التغير في تقدير منظمة العمل الدولية(. وشكلت معدالت 

+ 15معدالت البطالة، األعمار  أ:22.2الشكل  

(2014-2020) 

. )*( 2018تقديرات منظمة العمل الدولية، نوفمبر  املصدر:

بلدا  93بلدا عضوا في املنظمة و  56توقعات. تغطية البيانات: 
 بلدا متقدما. 38ناميا من خارج املنظمة و 

 24-15نسبة بطالة الشباب األعمار  ب:22.2الشكل 

(2014-2020) 

. )*( 2018تقديرات منظمة العمل الدولية، نوفمبر  املصدر:

بلدا  93بلدا عضوا في املنظمة و  56توقعات. تغطية البيانات: 
 بلدا متقدما. 38ناميا من خارج املنظمة و 

13.8%

11.2%

10.7%

11.8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

بلدان املنظمة النامية غير األعضاء

البلدان املتقدمة العالم

6.0%

4.6%

5.2%

5.0%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*

بلدان املنظمة النامية غير األعضاء

البلدان املتقدمة العالم



 اإلنتاج والنمو والعمالة الفصل الثاني:

 

 2019 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية

58 

البطالة املرتفعة في البلدان املتقدمة االستثناء الوحيد الذي تجاوز املعدل في دول املنظمة خالل الفترة 

، واصل متوسط معدل البطالة في البلدان املتقدمة 2017. ومنذ عام 2016و  2009املتراوحة بين عامي 

% عام 5.2تسجيل معدالت منخفضة عن املعدالت املسجلة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، حيث بلغ 

% في دول املنظمة. وسجل هذا املتوسط في البلدان النامية غير األعضاء معدال أقل 6.0مقارنة بمعدل  2018

 .2018% في 4.6ظمة طوال الفترة قيد النظر، والذي من املتوقع أن يستقر على بكثير من متوسط دول املن

سنة( يعانون من  24و  15وتالحظ صورة مماثلة للسكان الشباب. ال يزال الشباب )املتراوحة أعمارهم بين  

ن عن نقص في توفر فرص العمل الالئق في جميع أنحاء العالم، وهم عرضة بشكل كبير إلى أن يكونوا عاطلي

. فالتحدي العاملي الرئيس ي هو ظاهرة الشباب غير املنخرطين 2018% في عام 11.8العمل أكثر من البالغبن، 

% 13% من الشابات و 30(. ووفقا ملنظمة العمل الدولية، تم تصنيف NEETبالتعليم أو العمالة أو التدريب )

 .2018أو العمالة أو التدريب في عام من الشبان على مستوى العالم على أنهم غير منخرطين بالتعليم 

تعتبر األرقام املتوفرة حول معدالت بطالة الشباب في أوساط الفئات الشابة في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 بنسبة 
ً
 منذ عام 14غير مبشرة باملرة، وظل املعدل مستقرا

ً
، وكذلك أعلى بكثير من متوسطات 2015% تقريبا

. وبعد األزمة املالية التي أصابت االقتصادات املتقدمة، 2000ر األعضاء منذ عام العالم والدول النامية غي

صارت مشكلة بطالة الشباب في هذه البلدان أكثر خطورة من تلك التي واجهتها دول املنظمة خالل الفترة 

معدل ، من املتوقع أن يستقر 2018ب(. واعتبارا من عام 22.2)الشكل  2013و  2009املمتدة بين عامي 

% في 11.2% في الدول املتقدمة وتستقر على 10.7% وسيتراجع إلى 13.8البطالة في هذه البلدان على نسبة 

 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة.

 بين دول منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل 
ً
وعلى مستوى كل بلد على حدة، تفاوتت معدالت البطالة كثيرا

% من إجمالي القوى العاملة في قطر 1نسبة تقل عن  2017عن العمل في  أ(. حيث شكل العاطلون 23.2

%( 1.0%( والبحرين )0.3%(، وهو أيضا أدنى معدل في العالم. كما تبلغ منظمة العمل الدولية أن النيجر )0.1)

ل من من بين الدول العشر في العالم ذات أدنى معدالت بطالة. ومع ذلك تعتبر البطالة مصدر قلق كبير في ك

 %(.17.3%( وليبيا )19.5%(، والغابون )30.2فلسطين )

وهناك تباينات شاسعة في معدالت البطالة بين الشباب في جميع دول املنظمة، وفي املقابل، سجلت أعلى 

%( والغابون 37.2%( واألردن )41.9%( وليبيا )46.8معدالت البطالة بين الشباب في كل من فلسطين )

 دولة عضوا في منظمة 20% في 20، بلغ هذا املعدل أكثر من 2018%(. وفي عام 34.8%( وتونس )35.1)
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بتجميع دول منظمة التعاون  24.2ملعرفة عدد البلدان داخل مجموعة معينة من البطالة، يقوم الشكل 

اإلسالمي في ثالث مجموعات 

فبينما تواجه بعض رئيسية. 

الدول معدالت بطالة مرتفعة، 

تحظى الدول األخرى بمعدالت 

منخفضة نسبيا. وفي املتوسط، 

 11يبلغ معدل البطالة في حوالي 

%، وفي 12دولة عضو أكثر من 

% وكان 12% و 5مابين  22حوالي 

% 5عضو ما يقل عن  24لدى 

 (.24.2)الشكل  2010خالل عام 

 

من الشائع مالحظة أن البلدان تعطي األولوية للنمو االقتصادي لخلق املزيد من فرص العمل والحد من  

البطالة. ولذلك، يبقى تحقيق معدالت نمو مرتفعة محور السياسات الرامية إلى الحد من البطالة. فعندما 

النمو االقتصادي العالي تميل ننظر إلى العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة، نالحظ أن البلدان ذات 
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 توزيع البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي :24.2الشكل  

بلدا  56. تغطية البيانات: 2018تقديرات منظمة العمل الدولية، نوفمبر  املصدر: 

 بلدا متقدما. 38بلدا ناميا من خارج املنظمة و  93عضوا في املنظمة و 

دول منظمة التعاون اإلسالمي األولى  أ:23.2الشكل  

 (2018حسب نسب البطالة )

 بلدا من دول املنظمة. 56. تغطية البيانات: 2018تقديرات منظمة العمل الدولية، نوفمبر  املصدر:

سالمي األولى دول منظمة التعاون اإل  ب:23.2الشكل 

 (2018حسب نسب بطالة الشباب )
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(. ومع ذلك، فهذه العالقة ليست واضحة جدا. فهناك 25.2معدالت البطالة فيها إلى أن تكون أقل )الشكل 

دول ذات معدالت نمو مرتفعة وكذلك معدالت بطالة مرتفعة نسبيا، مثل طاجيكستان. وبشكل عام، يمكن 

 في منظمة التعاون 
ً
 اإلسالمي تميل معدالت البطالة فيها إلى أن تكون منخفضة. القول أن الدول األسرع نموا

 

 :أربع دول فقط من بين جميع دول املنظمة هي التي سجلت متوسطا أكبر من الدول  إنتاجية العمل

 املتقدمة من حيث معدل إنتاجية العامل الواحد

 في التنمية االقتصادية، فهي تساعد على زيادة الدخل الحقيقي وتحسين 
ً
 محوريا

ً
تؤدي اإلنتاجية دورا

مستويات املعيشة من خالل تحفيز النمو االقتصادي. وعادة ما تعّرف إنتاجية العمل بالناتج لكل وحدة من 

جات العمل لكل ساعة عمل. وتساعد إنتاجية العمل على تحديد مساهمة العمالة في الناتج مدخالت أو مخر 

 املحلي اإلجمالي لبلد معين، وتوفر قاعدة للمقارنة عبر البلد وتفسير التفاوتات في الدخل.
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 القتصادي مقابل البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالميالنمو ا :25.2الشكل 

بلدا ناميا من خارج املنظمة  93بلدا عضوا في املنظمة و  56. تغطية البيانات: 2018تقديرات منظمة العمل الدولية، نوفمبر  املصدر:

 بلدا متقدما. 38و 
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 خالل العقد األخير. وكما هو مبين في الشكل 
ً
 متزايدا

ً
وعلى الصعيد العاملي، شهدت إنتاجية العمل اتجاها

% خالل الفترة 2.3أ، زاد اإلنتاج لكل عامل في دول منظمة التعاون اإلسالمي بمعدل نمو مركب قدره 26.2

. وظل معدل نمو إنتاجية العمل 2018-2010% خالل الفترة 1.8املعدل إلى  ، لكن انخفض هذا2000-2009

، تم قياس متوسط إنتاجية 2018% سنويا. واعتبارا من عام 4في البلدان النامية غير األعضاء أعلى من 

ادل القوة ألف دوالر أمريكي، كما تم قياسه باألسعار الدولية الثابتة استنادا إلى تع 28العمل في دول املنظمة بـ

(. كما ظلت فجوة إنتاجية العمل بين البلدان املتقدمة والنامية كبيرة خالل هذه الفترة حيث PPPالشرائية )

دوالر  25مقارنة بمبلغ  2018دوالر أمريكي في عام  96قدرت إنتاجية العامل الواحد في البلدان املتقدمة بنحو 

ألف دوالر في دول املنظمة. وهذا يعني  28لتعاون اإلسالمي وفقط في البلدان النامية غير األعضاء في منظمة ا

% من الناتج الذي ينتجه عامل 25.9أن العامل العادي في مجموعة الدول النامية غير األعضاء ال ينتج سوى 

% من الناتج 29.4عادي في البلدان املتقدمة، وال ينتج عامل عادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي سوى 

 جه عامل عادي في البلدان املتقدمة النمو.الذي ينت

دوالر،  158بلغت  2018وعلى مستوى البلد الواحد، سجلت قطر أعلى معدل إلنتاجية العامل الواحد عام  

دوالر ثم اإلمارات العربية املتحدة بمقدار  116دوالر والكويت بمبلغ  124تلتها اململكة العربية السعودية بمبلغ 

دوالر تليها كل من  2,415توى دول املنظمة، سجلت النيجر أدنى مستوى إلنتاجية العمل دوالر. وعلى مس 98

دوالر. كما سجلت أربعة دول فقط من املنظمة ناتج للعامل  3,289دوالر وتوغو بمبلغ  2,744موزمبيق بمبلغ 

 الواحد أكبر من الدول املتقدمة.

 (2018معدل إنتاجية العمل ) ب:26.2الشكل  

بلدا ناميا من خارج املنظمة و  93بلدا من دول املنظمة و  56. تغطية البيانات: 2018الدولية، نوفمبر  تقديرات منظمة العمل املصدر:

 بلدا متقدما. 38

-2000متوسط نمو إنتاجية العمل ) أ:26.2الشكل 

 (2018-2010مقابل  2009

28,334 24,930

96,171

36,640

بلدان املنظمة النامية غير 

األعضاء

مةالبلدان املتقد العالم

2
.3

%

4
.9

%

0
.9

%

2
.1

%

1
.8

%

4
.1

%

0
.9

%

2
.3

%

بلدان املنظمة النامية غير 

األعضاء

مةالبلدان املتقد العالم

2000-2009

2010-2018



 اإلنتاج والنمو والعمالة الفصل الثاني:

 

 2019 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية

62 

  :أعلى من املتوسط العاملي إن التضخم في دول منظمة التعاون اإلسالمي التضخم 

ظلت معدالت التضخم في جميع أنحاء العالم عند مستويات معتدلة خالل السنوات القليلة املاضية، وذلك 

لعاملي. وتشير آخر التقديرات إلى أن معدل التضخم العاملي قد شهد بسبب تراجع معدالت النمو االقتصادي ا

، ومن املتوقع أن يستقر املعدل في نفس املستوى 2018% عام 3.6إلى  2014% املسجلة عام 3.2انخفاضا من 

 بسبب التباطؤ االقتصادي. 2020و 2019خالل سنتي 

سعار مصدر قلق كبير بالنسبة للدول املتقدمة ، ال ُيتوقع أن يكون تقلب األ 27.2وكما هو مبين في الشكل 

و  2016والنامية معا. فعلى الرغم من انخفاض معدالت النمو في دول منظمة التعاون اإلسالمي بين عامي 

% 9.3إلى  2016% في عام 5.7، إال أن معدالت التضخم قد ارتفعت خالل نفس الفترة. وارتفعت من 2018

ن يحصل تراجع في متوسط أسعار املستهلك خالل السنتين القادمتين ليصل . لكن من املتوقع أ2018في عام 

بعد فترة من االرتفاع في مستوياته. كما شهدت البلدان النامية غير األعضاء في  2020% عام 8.3ملعدل 

. وقد بلغ 2018% في عام 3.5املنظمة اتجاها مشابها في أسعار املستهلكين، ولكنها انخفضت بشكل حاد إلى 

. وإجماال، ارتفعت أسعار 2019% في عام 3.8عدل التضخم املتوقع في البلدان غير األعضاء في املنظمة م

% في البلدان 6.3% في البلدان النامية غير األعضاء وبنسبة 29% في دول املنظمة، و 39.3املستهلكين بنسبة 

 .2013املتقدمة منذ عام 

 متوسط معدل التضخم، التغير السنوي )يسار( واملؤشر )يمين( :27.2الشكل 

تغطية  2019حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل  املصدر:

بلدا متقدما. يتم حساب مؤشرات األسعار العاملية واإلقليمية  39بلدا ناميا من خارج املنظمة و  98بلدا من دول املنظمة و  55البيانات:  

األسعار الوطنية، حيث تمثل األوزان الناتج املحلي اإلجمالي لكل بلد بالدوالر الدولي الحالي استنادا إلى أساس  كمتوسط مرجح ملؤشرات

 تعادل القوة الشرائية.
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ي، سجل السودان أعلى معدل تضخم في أسعار املستهلك بلغ على املستوى القطري ملنظمة التعاون اإلسالم

(، والذي كان أيضا ثالث أعلى معدل في العالم بعد فنزويال وجنوب 28.2)الشكل  2018% في عام 63.3

%( دول املنظمة األخرى ذات 20.9%( ومصر )23.1%( وليبيا )31.2%( وإيران )41.8السودان. وكانت اليمن )

دول في العالم ذات أعلى  10. وكانت هذه الدول الخمسة من بين أكثر 2018ى في عام معدالت التضخم األعل

 زيادة في أسعار املستهلكين.

 

 :2018دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي بتحسين ميزانها املالي في عام  32قامت  الرصيد املالي 

املالية قد أسفرت عن تسجيل  تشير آخر اإلحصاءات إلى أن سياسات التقشف املالي املعتمدة في أعقاب األزمة

تحسن في املوازنات املالية على املستوى العاملي. إال أن االنخفاض الحاد في أسعار البضائع األساسية، وخاصة 

أدى إلى ارتفاع في العجز املالي في جميع الدول املصدرة للنفط الرئيسية في  2015-2014النفط، خالل فترة 

ص، شهدت البلدان املتقدمة تحسنا في وضعها املالي وفي عجز ميزانها املالي، العالم النامي. فعلى وجه الخصو 

بينما سجلت البلدان النامية تدهورا كبيرا في 

 وضعها املالي خالل العقد املاض ي.

خالل الفترة قيد النظر، شهدت الدول األعضاء 

 في 
ً
في منظمة التعاون اإلسالمي تدهورا حادا

ميزانها املالي. كما أن االعتماد الكبير على صادرات 

السلع والسلع األساسية يجعل العديد من دول 

دول منظمة التعاون اإلسالمي األولى حسب  :28.2الشكل 

 (2018معدالت التضخم )

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد 

 بلدا من دول املنظمة. 55. تغطية البيانات: 2019الدولي، أبريل 
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عرضة بشكل خاص املنظمة 

ففي عام  لتقلبات األسعار.

، كان لدى ثالثة دول 2017

فقط باملنظمة فائض في ميزانها 

. وارتفع هذا 2017املالي في عام 

 2018في عام  11العدد إلى 

(. ومن بين 29.2)الشكل 

البلدان العشر األولى، فقط 

الكويت وأوزباكستان هما 

ماليا بلغ  اللتان سجلتا فائضا

%، على التوالي، 0.9% و 0.4

من الناتج املحلي اإلجمالي. 

، 2018-2017خالل عام 

شهدت العديد من دول 

املنظمة املصدرة للنفط بعض 

التحسن في أرصدتها املالية في ظل انتعاش أسعار النفط. وعلى الجانب اآلخر من املقياس، سجلت ليبيا أكبر 

%(.-12.4%( وبروني )15.1، تليها البحرين )%(43.2عجز في ميزانها املالي )
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التغير في الرصيد املالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي،  :29.2الشكل  

 (2018مقابل  2017من إجمالي الناتج املحلي )% 

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

 بلدا من دول املنظمة. 54. تغطية البيانات: 2019

عضو من  32قام 

بتحسين  املنظمة

رصيدهم املالي خالل 

العام املاض ي، لكن مازال 

 .عجزمنهم في حالة  42
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 التجارة في السلع والخدمات 2.1

 :عرفت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي في إجمالي صادرات العالم املزيد من  تجارة البضائع

 %.10.2الذي بلغ  2018التحسين في عام 

سجلت القيمة اإلجمالية للصادرات  ،DOTSوفقا إلدارة اإلحصاءات التجارية التابعة لصندوق النقد الدولي 

. وارتفعت 2017تريليون دوالر املسجلة عام  17.6ة مع مقارن 2018تريليون دوالر عام  19.4العاملية من البضائع 

تريليون دوالر في  19.5إلى  2017تريليون دوالر في  17.7من  ،WTOهذه القيمة، وفقا ملنظمة التجارة العاملية 

. كما أنه بالرغم من التفاوتات الصغيرة في تقديرات التجارة العاملية، ارتفعت الصادرات العاملية بنسبة 2018

. وبعد تحقيق معدالت نمو قوية ملدة عامين متتاليين، وصلت التجارة العاملية إلى أعلى 2018% في عام 10.2

 مستوى لها تاريخيا، مما يعكس تحسن النشاط االقتصادي العاملي.

تماشيا مع هذا االتجاه العاملي، شهدت دول منظمة التعاون اإلسالمي أيضا تحسنا في إجمالي صادراتها إلى 

، 2008منذ  2016ووصولها أدنى مستوياتها في  2016-2012فاضا مستمرا خالل العالم. فبعد أن شهدت انخ

، كما أفاد تقرير إدارة 2018تريليون في  1.98و 2017تريليون دوالر عام  1.63زادت صادراتها اإلجمالية إلى 

ان هذا %. وك21.5(. وهذا يتوافق مع زيادة بنسبة 1.3اإلحصاءات التجارية لصندوق النقد الدولي )الشكل 

 صادرات وواردات البضائع )تريليون دوالر( :1.3الشكل  

دولة عضو في  56.تغطية البيانات: 2018التابعة لصندوق النقد الدولي، أغسطس ( DOTSاملصدر: دائرة اإلحصاءات التجارية )

 دولة نامية غير عضو في املنظمة. 116دولة متقدمة، و  37املنظمة، و 
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املنحى التصاعدي أقوى من نظيره في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة ودول العالم، مما أدى إلى زيادة 

، التي شهدت أيضا انخفاضا 2018في حصص دول املنظمة من إجمالي صادرات الدول النامية والعالم في 

من إجمالي صادرات الدول النامية . وبناء على ذلك، فإن حصة دول املنظمة 2016-2012مستمرا خالل 

. كما اتبعت الحصة الجماعية في إجمالي 2017% عام 23.6مقارنة مع  2018% في 25.3تراجعت إلى نسبة 

 بين عامي 
ً
 مماثال

ً
، وهي 2016% في 8.8، وانخفضت إلى 2016و  2012الصادرات العاملية من البضائع اتجاها

ع إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البضائع األساسية، حيث وذلك راج 2005أدنى نسبة لوحظت منذ عام 

% في 10.2% و 9.3إلى نسبة  2017يتركز اهتمام دول املنظمة بشكل كبير. إال أن هذا املعدل عاد ليرتفع في 

، وهذا ما يعكس أفضلية دول املنظمة من حيث أدائها االقتصادي باملقارنة مع دول املجموعات األخرى. 2018

نمو مستدام طويل األجل في تجارة البضائع وحصة أكبر من إجمالي الصادرات العاملية، يبدو أن دول ولتحقيق 

 املنظمة بحاجة لقطاعات اقتصادية أكثر تنافسية وبمستويات مهمة من التنوع وكثافة تكنولوجية عالية.

 1.8إلى  2017ون دوالر في عام تريلي 1.7باملثل، ارتفع إجمالي واردات البضائع ملنظمة التعاون اإلسالمي من  

، يمين(. وعلى الرغم من الزيادة في حجم الواردات، ظلت حصة دول 1.3)الشكل  2018تريليون دوالر في عام 

، بينما 2017% في 9.6%، باملقارنة مع 9.2املنظمة في الواردات العاملية من البضائع انخفضت قليال إلى 

 .2018% في عام 24.1إلى  2017% في عام 25.3ان النامية من انخفضت حصتها في إجمالي واردات البلد

أما من حيث حصص الدول األعضاء منفردة من مجموع صادرات البضائع من منطقة منظمة التعاون  

اإلسالمي، فقد لوحظ أن الجزء األكبر من إجمالي صادرات دول املنظمة استمر في التمركز في عدد قليل فقط 

، سجلت الدول الخمس األولى املصدرة في املنظمة 2018، يسار(. ففي عام 2.3شكل من الدول األعضاء )ال

% من إجمالي الصادرات من البضائع لجميع الدول األعضاء، في حين سجلت الدول العشر األولى 58.1نسبة 

ر دوالر مليا 295بمعدل أكبر من  2018%. وكانت اململكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة عام 77.2نسبة 

% من إجمالي صادرات دول منظمة ضمن مجموعة هذه األخيرة، وتلتها كل 14.9من صادرات البضائع وحصة 

 180%( وإندونسيا )12.4مليار دوالر،  246%( وماليزيا )13.1مليار دوالر،  259من اإلمارات العربية املتحدة )

كل عام، أدى االنخفاض في أسعار السلع األساسية %(. وبش8.5مليار دوالر،  168%( ثم تركيا )9.1مليار دوالر، 

 إلى ارتفاع حصص الدول املصدرة لهذه األخيرة مقارنة مع مصدري السلع املصنعة.
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ومثلما هو الحال بالنسبة للصادرات، فقد تمركزت الواردات من البضائع لدول منظمة التعاون اإلسالمي   

، فقد كانت كل من اإلمارات 2.3وكما هو مبين في الجهة اليمنى من الشكل بشكل كبير في عدد قليل من الدول. 

و  245العربية املتحدة و تركيا على رأس قائمة دول املنظمة من حيث حجم الواردات من البضائع بمعدل 

 % من إجمالي الواردات من29.3، وشكلتا معا نسبة 2018مليار دوالر من الواردات على التوالي في عام  223

%( 10.7مليار دوالر،  192%( وإندونيسيا )12.1مليار دوالر،  217البضائع في املنظمة، تلتهما كل من ماليزيا )

%( والتي شكلت مجتمعة حصة إضافية من واردات 7.0مليار دوالر،  127ثم اململكة العربية السعودية )

% من 55.7ى املستوردة في املنظمة %. وتبعا لذلك، سجلت الدول الخمس األول28.2البضائع للمنظمة بلغت 

% في 71.5إجمالي الواردات من البضائع لجميع الدول األعضاء، في حين سجلت الدول العشر األولى نسبة 

2018. 

للحفاظ على نمو اقتصادي طويل األجل، فإن دول املنظمة بحاجة للتقليص من االعتماد الكبير على صادرات  

الوقود املعدني والسلع األولية غير النفطية، والتي تعتمد على كثافة تكنولوجية أقل، ووضع سياسات محددة 

ية في صادراتها، وهذا األمر ضروري وتنفيذها العتماد أساليب تصنيع متقدمة لزيادة حصة السلع التكنلوج

 أيضا لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات القابلة للتداول في أسواق التصدير الدولية.

 

 ، مليار دوالر أمريكي(2018أكثر دول منظمة التعاون اإلسالمي تصديرا واستيرادا للبضائع ) :2.3الشكل  

بلدا عضوا في  56. تغطية البيانات: 2018( التابعة لصندوق النقد الدولي، أغسطس DOTS)املصدر: دائرة اإلحصاءات التجارية 

 املنظمة.
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  :بلغت صادرات الخدمات في دول منظمة التعاون اإلسالمي أعلى مستوياتها في عام  تجارة الخدمات

 العاملية. % من صادرات الخدمات7، إال أنها مازالت تمثل أقل من 2018

إذ يلعب قطاع الخدمات دورا متزايد األهمية في االقتصاد العاملي وفي نمو الدول وتنميتها. بل هو أيضا عنصر 

حاسم في التقليص من حدة الفقر والحصول على الخدمات األساسية، بما في ذلك التعليم واملياه والصحة. 

في نمو الحصص في الناتج املحلي اإلجمالي والتجارة  وقد برز قطاع الخدمات كأكبر قطاع في االقتصاد، مسهما

وقاعدة بيانات املجاميع  2019والشغل. وحسب إصدارات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي لعام 

% 67-%66الرئيسية للحسابات القومية التابع لألمم املتحدة، فإن قطاع الخدمات مثل في املتوسط نسبة 

كما يتوسع بسرعة أكبر من  2017و  2010ية خالل الفترة املمتدة بين عامي من القيمة املضافة العامل

% من 50القطاعين اآلخرين الرئيسيين في االقتصاد، خاصة الزراعة والصناعة. ويمثل القطاع أكثر من نسبة 

% من تجارة السلع والخدمات 20فرص العمل في جميع أنحاء العالم. كما تشكل تجارة الخدمات أكثر من 

 (.2019العاملية إضافة إلى حصة كبيرة من تدفق االستثمار األجنبي املباشر العاملي إلى القطاع )األونكتاد، 

، بلغ مجموع 2018ومع ذلك فإن هذه األرقام ال تبدو جلية بقوة على ساحة التجارة العاملية. ففي عام  

تريليون دوالر من صادرات البضائع في  19.4تريليون دوالر فقط مقارنة مع  5.8صادرات الخدمات العاملية 

 إلحصائيات األونكتاد، قامت دول منظمة التعاون اإلسالمي بتصدير خدمات بقيمة 
ً
 397نفس العام. ووفقا

، يسار(، بينما بلغ إجمالي واردات خدماتها 3.3، وهو أعلى رقم تسجله املنظمة )الشكل 2018مليار دوالر في عام 

 صادرات وواردات الخدمات )مليار دوالر أمريكي( :3.3الشكل 

عة بالنسبة ملجموعة دول املنظمة. .2019 يوليو قاعدة بيانات األونكتاد.  املصدر:  البيانات قدمت من طرف األونكتاد مجّمِّ
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، يمين(. وبالتالي، زادت صادرات وواردات الخدمات في املنظمة ملدة 3.3لعام )الشكل مليار دوالر في نفس ا 575

 .2016عامين متتاليين منذ عام 

ي املساهمة في صادرات الخدمات العاملية بأسعار منخفضة. بحيث   تواصل دول منظمة التعاون اإلسالم  

% 6.9% و 6.2اتسمت الحصة الجماعية لدول املنظمة في إجمالي صادرات الخدمات العاملية بالتقلب بين 

% خالل 11.4% و 10.0، في حين تقلبت حصة الواردات من الخدمات العاملية بين 2018-2010خالل فترة 

% من صادرات الخدمات 6.8، مثلت دول املنظمة كمجموعة حصة 2018نفس الفترة. واعتبارا من عام 

ردات الخدمات في % من وارداتها. وباملقابل، تبعت حصة الدول األعضاء في املنظمة من وا10.3العاملية و 

 خالل فترة 
ً
 تنازليا

ً
، في حين بقي 2017% في عام 25.2وانخفضت إلى  2018-2010البلدان النامية اتجاها

 (.3.3% في نفس العام، )الشكل 21.2نصيبها في صادرات الخدمات عند حوالي 

الدول العشر األولى في منظمة التعاون اإلسالمي حسب أحجام صادراتها ووارداتها من  4.3الشكل يظهر   

مليار  71، كانت اإلمارات العربية املتحدة املصدر األول للخدمات بحيث سجلت 2018الخدمات. ففي عام 

، على اليسار(. 4 3% من إجمالي صادرات الخدمات لدول املنظمة )الشكل .17.8دوالر من الصادرات وحصة 

%( 6.8مليار دوالر،  27%( وإندونسيا )10مليار دوالر،  40%( وماليزيا )12.1مليار دوالر،  48وتلتها كل من تركيا )

% من 72.7، شكلت الدول العشر األولى في املنظمة نسبة 2018%(. و في عام 5.8مليار دوالر،  23ثم مصر )

ما يتعلق بواردات الخدمات، سجلت اإلمارات العربية املتحدة، من إجمالي صادرات الخدمات في املنظمة. وفي

% من إجمالي واردات الخدمات في املنظمة، كما تلتها كل 12.4مليار دوالر وحصة  71جديد، أعلى نسبة بلغت 

 ، مليار دوالر أمريكي(2018الدول العشر األولى األكثر تصديرا واستيرادا للخدمات ) :4.3الشكل  

بلدا عضوا في املنظمة. تشير النسب املئوية إلى حصة كل بلد معني في إجمالي  42 تغطية البيانات: منظمة التجارة العاملية. املصدر:

 صادرات أو واردات منظمة التعاون اإلسالمي.
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ليار م 35%( وإندونيسيا )7.7مليار دوالر،  44%( وماليزيا )9.7مليار دوالر،  55من اململكة العربية السعودية )

%(. وشكلت الدول العشر األولى املستوردة للخدمات في منظمة 5.8مليار دوالر،  34%( ثم الكويت )6.1دوالر، 

 % من إجمالي واردات الخدمات في دول املنظمة.62.3التعاون اإلسالمي مجتمعة حصة 

 

  :للسلع مرة أخر  امليزان التجاري 
ً
 صافيا

ً
ى، لكنها تظل تعد دول منظمة التعاون اإلسالمي مصدرا

 للخدمات في عام 
ً
 صافيا

ً
 .2018مستوردا

تشير التحليالت املتعلقة بتجارة البضائع والخدمات املذكورة أعاله إلى أن دول املنظمة ال تضطلع بدور كاف 

، فإن 2018في األنشطة االقتصادية العاملية. وعلى الرغم من التحسينات الطفيفة التي لوحظت في عام 

تدفق العاملي للسلع والخدمات ال تزال دون إمكاناتها. فالعوامل املتمثلة في عدم كفاءة مستوى مساهمتها في ال

 لكل من السلع والخدمات.
ً
 القدرات في التصنيع والخدمات جعلتها مستوردا صافيا

 ملنتجات التصنيع )يسار(، أصبحت دول منظمة ا 5.3كما هو مبين في الشكل 
ً
 صافيا

ً
لتعاون اإلسالمي مستوردا

، سجلت دول 2018، ما ُيعزى أساسا إلى انخفاض أسعار السلع األساسية. وفي عام 2017-2015خالل 

مليار دوالر أمريكي. ومن جهة أخرى، ظلت دول املنظمة  175املنظمة كمجموعة مرة أخرى فائضا بمبلغ 

ترة قيد النظر. فعلى الرغم من انخفاض العجز التجاري في الخدمات مستوردا صافيا للخدمات خالل الف

 امليزان التجاري في الخدمات امليزان التجاري في السلع

 امليزان التجاري للمنظمة في السلع والخدمات )مليار دوالر ( :5.3الشكل 

( التابعة لصندوق النقد الدولي وقاعدة البيانات اإلحصائية لألونكتاد. تغطية البيانات: DOTSاملصدر: دائرة اإلحصاءات التجارية )

 بلدا عضوا في املنظمة. 56
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مليار دوالر  177، إال أنه بدأ في النمو خالل العامين املاضيين ووصل إلى عجز قدره 2016-2014خالل الفترة 

 .2018أمريكي في عام 

، سجلت دول منظمة التعاون اإلسالمي عجزا تجاريا بلغ ملياري دوالر   
ً
، 2018أمريكي فقط في عام وإجماال

مليار دوالر أمريكي. ومن أجل أن تصبح مصدرة صافية لكل من  228حيث سجلت  2017على خالف سنة 

السلع والخدمات وتحقيق فوائض مستقرة في التجارة، تحتاج دول املنظمة إلى االرتقاء بقدراتها اإلنتاجية 

 ذات قيمة مضافة أعلى. الحالية لتحويل وجهة اقتصاداتها نحو قطاعات ومنتجات

  

  :انخفضت حصة التجارة البينية ملنظمة التعاون  التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي

 على الرغم من الزيادة في حجم التجارة. 2018اإلسالمي في إجمالي تجارة بلدانها في عام 

العاملي، فقد عرفت تجارتها مع بعضها  كما هو الحال في تجارة دول منظمة التعاون اإلسالمي على املستوى 

مليار  312ووصلت إلى  2017. وبدأت في الزيادة مرة أخرى في عام 2016-2014البعض تراجعا خالل الفترة 

 350دوالر أمريكي. وتماشيا مع التوسع املستمر في التجارة الدولية، ازداد إجمالي الصادرات البينية للمنظمة 

، يسار(. وعلى مدى العامين املاضيين، زادت الصادرات البينية 6.3)الشكل  2018م مليار دوالر أمريكي في عا

. 2012%، وهو إنجاز كبير. ومع ذلك، فإنه ال يزال أقل من إجمالي القيم املسجلة في عام 34في املنظمة بنسبة 

وبلغت  2017-2014ومن جهة أخرى، ازدادت حصة التجارة البينية لدولها األعضاء بشكل مستمر خالل فترة 

 دوالر أمريكي( تجارة البضائع البينية في املنظمة )مليار  :6.3الشكل  

بلدا عضوا في  56. تغطية البيانات: 2019( التابعة لصندوق النقد الدولي، يوليو DOTSاملصدر: دائرة اإلحصاءات التجارية )

 املنظمة.
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، يمين(. ومع ذلك، 6.3)الشكل  2014% املسجل في عام 17.9مقارنة بمستواها البالغ  2017% في عام 19.1

بسبب زيادة أقوى نسبيا في أحجام التجارة مع البلدان غير األعضاء  2018% في عام 18.8فقد انخفضت إلى 

في برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون  % املحدد25في املنظمة. ويقلل هذا من احتماالت تحقيق هدف 

، إال أنه ينبغي بذل املزيد من الجهود إنعاش الزخم الصاعد من خالل اتفاقيات (OIC-2025اإلسالمي )

 وشراكات التجارة واالستثمار الثنائية واملتعددة األطراف بين دول املنظمة.

مجموع تجارة البضائع الخاصة بها، ال ينبغي لدول املنظمة التركيز فقط على لزيادة حصة التجارة بينهم في 

( بمشاركة أوسع من الدول األعضاء، TPS-OICتفعيل نظام األفضليات التجارية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

جات والفوائد ولكن أيضا تعزيز التنوع واملنافسة في املنتجات القابلة للتداول مع األخذ بعين االعتبار االحتيا

 ى حد ما.  املتبادلة من التجارة. لكن يبقى التقدم املحرز على مستوى تفعيل النظام بطيئا إل

)يسار( الدول العشر األولى في املنظمة من حيث حجم صادراتها  7.3لى مستوى فرادى البلدان، يظهر الشكل ع 

% من 60.1، سجلت الدول الخمس األولى املصدرة فيما بين دول املنظمة ما يقارب 2018البينية. في عام 

%. واحتلت اإلمارات 76.9إجمالي الصادرات البينية فيها، في حين سجلت الدول العشر األكثر تصديرا نسبة 

% من إجمالي الصادرات البينية لدول 19.1مليار دوالر ونسبة  67ملتحدة املرتبة األولى برصيد بلغ العربية ا

%( 11.8مليار دوالر،  41.2%( وتركيا )16.4مليار دوالر،  57.5املنظمة، تلتها كل من اململكة العربية السعودية )

 %(.6.4والر، مليار د 22.3%( ثم إندونيسيا )6.4مليار دوالر،  22.5وماليزيا )

، مليار دوالر 2018الصادرات والواردات السلعية البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي ) :7.3الشكل  

 أمريكي(

بلدا عضوا في  56. تغطية البيانات: 2018( التابعة لصندوق النقد الدولي، أغسطس DOTSاملصدر: دائرة اإلحصاءات التجارية )
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)على اليمين( الدول األولى في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث الواردات البينية. ففي  7.3يصف لنا الشكل  

مليار دوالر أمريكي  41.1، كانت اإلمارات العربية املتحدة املستورد األول من دول املنظمة بحجم بلغ 2018عام 

% ثم اململكة 8.5مليار دوالر أمريكي وحصة  28.4ا بمقدار % في املجموع، وتلتها كل من تركي12.3وحصة 

%. وشكلت الدول الخمس األولى في املنظمة 7.3مليار دوالر أمريكي وبحصة  24.3العربية السعودية بمعدل 

% من إجمالي الواردات البينية للمنظمة في الوقت الذي بلغت فيه حصة الدول العشر األولى 42.2حصة 

 .2018% عام 67.6

عدد أزواج البلدان التي ال يوجد فيها تدفقات تجارية. توفر دائرة اإلحصاءات التجارية  1.3يوضح الجدول 

منها عن أي استيراد  802زوج من دول املنظمة، لم تبلغ  3021التابعة لصندوق النقد الدولي معلومات عن 

ما أن انخفاض عدد أزواج الدول . ك2010في عام  996و  2000في عام  1404. فقد كان هذا الرقم 2018في 

دون تدفقات تجارية هو مؤشر على الشراكة املتنامية بين دول منظمة التعوان اإلسالمي. كما يوضح الجدول 

أيضا عدد البلدان التي يزيد حجم التدفقات التجارية فيها على مليون وأكثر من مليار. ومع مرور الوقت،  1.3

بلغ مجموع السلع املستوردة فيها أكثر من مليون دوالر أمريكي ومليار دوالر يتزايد عدد أزواج البلدان التي ي

أمريكي. ويدل هذا على أن دول املنظمة ال تتاجر مع بعضها البعض فقط، بل تتاجر بكميات متزايدة مع مرور 

 الوقت.

 االستثمار والتمويل 2.2

 :إلسالمي من إجمالي تدفقات أخذت حصة دول منظمة التعاون ا تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

 ، بعد انخفاضه املستمر في السنوات األخيرة.2017االستثمار األجنبي املباشر العاملية في الزيادة في عام 

، مما يمثل انخفاضا 2018تريليون دوالر عام  1.3بلغ إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة العاملية 

تريليون دوالر والذي يقابل نسبة انخفاض  1.5ن قيمة العام الذي قبله البالغة مليار دوالر ع 200بأكثر من 

   عدد أزواج الدول معدومة الواردات :1.3الجدول  

 .Obsمجموع  مليار 1االستيراد >  مليون  1االستيراد >  مليون  1االستيراد <  واردات معدومة  

2000 1,404 814 802 17 3021 

2005 1,186 831 1,004 32 3021 

2010 996 877 1,148 69 3021 

2015 879 926 1,216 62 3021 

2018 802 960 1,259 76 3021 

 (DOTSاملصدر: حسابات موظفي سيسرك على أساس اتجاه صندوق النقد الدولي إلحصاءات التجارة )
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%. وهذه هي السنة الثالثة 13معدلها 

على التوالي التي يسجل فيها هذا 

اإلجمالي تراجعا. ويرجع االنخفاض في 

التدفقات العاملية لالستثمار األجنبي 

املباشر إلى انخفاض تدفقاته إلى 

، التي تقلصت بأكثر البلدان املتقدمة

% خالل العام املاض ي. بينما 26من 

ظل إجمالي تدفقات االستثمار 

األجنبي املباشر إلى البلدان النامية، 

بما في ذلك دول املنظمة، مستقرا إلى 

حد ما خالل السنوات القليلة 

 املاضية.

أ مجموع 8.3ويوضح الشكل  

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى 

التعاون اإلسالمي  دول منظمة

باملقارنة مع الدول النامية غير 

األعضاء والدول املتقدمة. ويالحظ 

من هذا الشكل أنه خالل الفترة قيد 

النظر سجلت هذه التدفقات إلى دول 

املنظمة عموما معدالت أقل من 

مليار دوالر  143املتوقع. فبعد بلوغ 

، انخفض 2011أمريكي في عام 

ستثمار إجمالي قيمة تدفقات اال 

األجنبي املباشر إلى الدول األعضاء 

ليصل  2016بشكل مستمر حتى عام 

، 2017مليار دوالر. ففي عام  102.6

ارتفعت القيمة اإلجمالية لتدفقات 

االستثمار األجنبي املباشر إلى دول 

 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر وأرصدته الواردة :8.3الشكل 

 )أ( تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة

 (2018مقابل  2010)ج( أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة ) 
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بلدا ناميا من خارج املنظمة و  111بلدا عضوا في املنظمة و  56. تغطية البيانات: 2019
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% مقارنة 5.5ة مليار دوالر، أي ما يعادل زيادة بنسب 108.3، بحيث سجلت 2011املنظمة للمرة األولى منذ عام 

مليار دوالر أمريكي. أما  107.4لتسجل مبلغ  2018بالعام السابق. لكن سرعان ما تراجعت بعض الش يء عام 

، 2015-2010بالنسبة لحصة الدول األعضاء في املنظمة من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية خالل 

ومع ذلك، خالل السنوات األخيرة ب(. 8.3% )الشكل 5.1بنسبة  2015فقد وصلت إلى أدنى قيمة لها في عام 

وذلك بسبب انخفاضها عامليا وزيادتها  2018% في عام 8.3ارتفعت حصة دول املنظمة في هذه التدفقات إلى 

إلى دول املنظمة. فقد استمرت حصتها في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى االقتصادات النامية في 

 .2018% في عام 19.5االنخفاض وسجلت 

. وسجلت 2018تريليون دوالر عام  32.3لغت أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة على الصعيد العاملي ب

. 2018تريليون دوالر أمريكي من االستثمار األجنبي املباشر في عام  2.0دول منظمة التعاون اإلسالمي مجتمعة 

لى دول منظمة التعاون اإلسالمي قد ارتفعت وعلى الرغم من أن أسهم االستثمار األجنبي املباشر الواردة إ

، إال أن هذه الزيادة كانت أقل من النمو في مجموعات الدول األخرى، مما 2010% تقريبا منذ عام 50بنسبة 

 2018% في عام 6.2% إلى 6.8من  2010أدى إلى انخفاض في حصة االستثمار األجنبي املباشر العاملي في عام 

 2018لى ذلك، فإن الجزء األكبر من رصيد االستثمار األجنبي املباشر الوارد لعام ج(. وعالوة ع8.3)الشكل 

  %.75يعود للدول املتقدمة، والتي سجلت مجتمعة اكثر من 

وكما هو الحال في باقي مجموعات االقتصاد الكلي الرئيسية ملجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، أظهرت 

ى هذه الدول أيضا مستوى عال من التركيز، بحيث يتوجه الجزء األكبر تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إل

منها إلى عدد قليل فقط من هذه الدول. واستأثرت الدول الخمس األولى في املنظمة ذات أكبر حصة من 

% من إجمالي التدفقات للمنظمة، في الوقت الذي 56.1تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة بحصة 

، احتلت إندونيسيا الصدارة 2018، يسار(. وفي عام 9.3% )الشكل 73.5حصة الدول العشر األولى  بلغت فيه

% من إجمالي 20.5مليار دوالر، وحصة  22من حيث تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة التي بلغت فيها 

 10.4( واإلمارات العربية املتحدة )%12.1مليار دوالر،  12.9املنظمة، تلتها كل من تركيا ) التدفقات إلى دول 

 %(.6.3مليار دوالر،  6.8%( ثم مصر )7.5مليار دوالر،  7.5%( وماليزيا )9.7مليار دوالر، 

تمت مالحظة نفس الش يء أيضا على مستوى إجمالي رصيد االستثمار األجنبي املباشر الوارد، بحيث استقطبت 

اون اإلسالمي في حين استقطبت الدول العشر األولى نسبة % منه إلى منظمة التع45.1الدول الخمس األولى 

% من مجموع املنظمة(، 11.6مليار دوالر من أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة ) 231%. وبمبلغ 69.2

. وتلتها كل إندونيسيا 2018احتلت اململكة العربية السعودية املرتبة األولى بين دول املنظمة بأعلى معدل عام 
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%( ثم اإلمارات 7.5مليار دوالر،  149%( وكازاخستان )7.6مليار دوالر،  153%( وماليزيا )11.3مليار دوالر،  226)

 %(.7.0مليار دوالر،  140العربية املتحدة )

غلبية دول املنظمة ما زالت غير قادرة على وضع أطر اقتصادية مواتية وتزويد عموما، يشير هذا الوضع إلى أن أ

األعمال التجارية األجنبية ببنية تحتية تنظيمية ومادية مالئمة لجذب املزيد من تدفقات االستثمار األجنبي 

بيئة األعمال املباشر. ونتيجة لذلك، فإنه يتعين على دول املنظمة بشكل عام اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز 

حتى تصير مالئمة أكثر وتجذب املزيد من االستثمارات األجنبية. ولتحقيق هذا الهدف، البد من القيام 

بإصالحات لتحسين مناخ األعمال وتقديم حوافز استثمارية وفقا الحتياجات كل من املستثمرين املحليين 

اإلضافة إلى االستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز واألجانب، وهذا األمر بدوره يتطلب توفر بنية تحتية مالئمة ب

 قدراتها اإلنتاجية، الش يء الذي ما يزال يشكل تحديا كبيرا أمام العديد من هذه الدول.

تعتبر قيمة االستثمارات التأسيسة من املؤشرات املهمة لتقييم االتجاهات املستقبلية. كما يوفر توزيعها  

معلومات مهمة بشأن القطاعات الرئيسية والفرعية حيث يرغب املستثمرون االستثمار أكثر. ويشير التوزيع 

، يسار 10.3ى القطاعات األولية )الشكل % فقط منها ستذهب إل3العاملي لالستثمارات الجديدة املعلنة إلى أن 

علوي(، في حين أن معظم هذه االستثمارات سيتم تخصيصه في صناعات التعدين واملحاجر والبترول )شكل 

% من االستثمارات 47، يسار سفلي(. ومن املتوقع أن يحصل قطاع الصناعات التحويلية على 10.3

نتجات الكيماوية واملركبات اآللية من أهم الصناعات التي يرجح املستقبلية، حيث تعتبر املنتجات النفطية وامل

الدول العشر األولى األكثر استقطابا لتدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة  :9.3الشكل 
 ، مليار دوالر(2018)

 بلدا عضوا في املنظمة. 56. تغطية البيانات: 2019املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية لألونكتاد، يونيو 
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، أعلى اليمين(. ومن جهة أخرى، سيتدفق نصف االستثمارات إلى 10.3أن تتلقى استثمارات عاملية )شكل 

يشمل البناء والكهرباء والغاز الطبيعي واملياه، كما يتوقع أن تتلقى خدمات األعمال قطاع الخدمات، بما 

، يمين سفلي(. وسيكون لتوزيع 10.3أكبر حصة في تدفقات االستثمارات إلى قطاع الخدمات )الشكل  التجارية

 على التنمية الصناعية.
ً
 آثارا

ً
 االستثمارات عبر القطاعات أيضا

، إذ تعد دول 2010قيمة االستثمارات املسجلة في االستثمارات التأسيسية منذ عام  11.3يوضح الشكل  

 لتدفقات االستثمار العاملية بحوالي سالمي، في املتوسطمنظمة التعاون اإل 
ً
% )يسار(. بينما تم 7، مصدرا

% من تدفقات االستثمار العاملية تذهب إلى دول املنظمة خالل الفترة قيد النظر 20اإلعالن عن أن حوالي 

%3األولية 

يعالتصن
47%

الخدمات 
50%

 ، مليار دوالر أمريكي(2018قطاعات )توزيع االستثمارات التأسيسية عبر العالم، حسب ال :10.3الشكل 

عة.2019قاعدة البيانات اإلحصائية لألونكتاد، يوليو  املصدر:  . تم اإلبالغ عن البيانات مجّمِّ
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ي يوجهونها إلى الخارج، )يمين(. وبناء على ذلك، لوحظ أن دول املنظمة تتلقى استثمارات أكبر بكثير تلك الت

وفًقا إلحصاءات االستثمارات التأسيسية املعلنة. ومع ذلك، فإن حصة دول املنظمة في االستثمار في مجاالت 

 %.27.7وهو  2016جديدة معلن عنها تظل أقل بكثير من املعدل الذي حققته في عام 

اإلسالمي ليست بمستويات مرغوبة، وأن من الواضح أن تدفقات االستثمار إلى دول منظمة التعاون 

ا محدودة للتحسين. وفي هذا الصدد، هناك حاجة ملزيد من التدخالت 
ً
االستثمارات املعلنة تقدم آفاق

السياسية للحد من عوائق االستثمار وتحسين مناخ األعمال لتشجيع تدفق االستثمارات إلى دول املنظمة، 

الستثمار البيني فيها. ويتوقف تحقيق النجاح في إبراز إمكانيات االستثمار كما أنه من املهم أيضا تعزيز تدفقات ا

األجنبي املباشر البيني في منظمة التعاون اإلسالمي بشكل كبير على إرادة واضعي السياسات في هذه الدول في 

تثمار وإلغاء اعتماد بعض التدابير السياساتية امللموسة للتقليص من حجم الحواجز التي تعيق التجارة واالس

 أو تسهيل نظم منح التأشيرة وتسهيل إجراءات التحويالت الرأسمالية بين الدول األعضاء فيها.

   

 :درجة التعميق املالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي غير مرضية. تنمية القطاع املالي 

يمكن لكل نظام مالي سليم أن يمهد الطريق لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة من خالل، ضمن مجموعة  

أخرى من األمور، تخصيص املدخرات املحلية بشكل فعال في األنشطة االقتصادية املنتجة. وقد نال هذا 

 االستثمارات التأسيسية في دول املنظمة )مليار دوالر أمريكي( :11.3الشكل 

 بلدا عضوا في املنظمة. 56املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على بيانات إحصاءات األونكتاد. تغطية البيانات: 
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ي األدبيات حصل إجماع الدور بالفعل نصيبا كبيرا من االهتمام من حيث تأثيراته على النمو االقتصادي، وف

 قوي على أن الوسطاء املاليين الذين يعملون بشكل جيد لهم تأثير كبير على النمو االقتصادي.

ومن املؤشرات الشائع استخدامها لتحديد درجة التعميق املالي هي نسبة النقود بمعناها الواسع إلى الناتج  

مة بسيولة مالية وتعمق مالي كبيرين. وكما هو مبين املحلي اإلجمالي. ويرتبط تسجيل معدالت عالية بصفة عا

)يسار(، فقد سجل متوسط حجم النقود بمعناها الواسع إلى الناتج املحلي اإلجمالي لدول  12.3في الشكل 

% في الدول النامية غير األعضاء في 137مقارنة بما يقارب  2018% عام 60.5منظمة التعاون اإلسالمي نسبة 

املتوسط العاملي. وعلى ما يبدو، فإن القطاع املالي في الدول األعضاء ما يزال متخلفا في  % في124املنظمة و 

مجال توفير السيولة الكافية وفرص أفضل لالستثمار في االقتصاد بتكلفة أقل. ويتجلى هذا الوضع بشكل 

ج املحلي اإلجمالي. ففي جزئي في انخفاض مستويات االئتمان التي يقدمها القطاع املالي كنسبة مئوية من النات

% من الناتج املحلي اإلجمالي في دول 66.7، قدم القطاع املالي دينا لالقتصاد املحلي متوسطه 2018عام 

، يمين(. وفي 12.3% )الشكل 141.8النامية غير األعضاء في املنظمة املنظمة، بينما بلغ هذا الرقم في الدول 

%، وهو ما تجاوز بشكل كبير متوسط دول املنظمة والبلدان 172.3العام ذاته، بلغ متوسط البلدان املتقدمة 

 النامية غير األعضاء فيها.

 تنمية القطاع املالي :12.3الشكل 

بلدا  14بلدا من دول املنظمة، و  41تغطية البيانات ]على اليسار[: املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي.  

بلدا ناميا غير عضو  75بلدا متقدما، و  32بلدا من دول املنظمة، و  41بلدا ناميا غير عضو في املنظمة؛ ]على اليمين[:  75متقدما، و 

 في املنظمة.

ائتمان محلي من طرف القطاع املالي )% من الناتج املحلي  النقود بمعناها الواسع )% من الناتج املحلي اإلجمالي( 
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ت درجة اإلنماء املالي بشكل كبير بين الدول األعضاء في املنظمة، بحيث أنه في الوقت الذي تتوفر فيه وتتفاو  

بعض هذه الدول على أنظمة مالية نسبيا أكثر تقدما بما في ذلك الخدمات املصرفية والتأمينات وغيرها من 

الكثير من الدول األخرى تأخرا في  املؤسسات املالية، إضافة إلى نظم رقابية وإشرافية مالية فعالة، تعرف

 مراحل تطورها املالي، وهذا بدوره يوفر مجاال كبيرا لتحسين النظم املالية في دول املنظمة.

أخذا بعين االعتبار الطرح املقبول على نطاق واسع والقائل بأن التعميق املالي يحمل في طياته مزايا تنعكس  

بإيجاب على استقرار االقتصاد، ولو بتحفظ، يبدو أن العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي ال تنعم بهذه 

ا الحرمان مثل لبنان وليبيا وماليزيا حيث املزايا. مع ذلك، هناك بعض الدول التي يمكن استثناؤها من هذ

يفوق العمق املالي متوسط مستوى البلدان املتقدمة، قياسا بحجم النقود بمعناها الواسع إلى الناتج املحلي 

اإلجمالي. ففي لبنان على سبيل املثال، بلغ إجمالي حجم النقود بمعناها الواسع الذي يشمل جميع النقود 

%(، كما 258.8ع، من بين أمور أخرى، أكثر من ضعف حجم الناتج املحلي اإلجمالي )بمعناها الضيق والودائ

. أما في املغرب واألردن والكويت ودجيبوتي فقد فاق الحجم النسبي للنقد بمعناه 13.3هو موضح في الشكل 

 %.100اإلجمالي عتبة الواسع إلى الناتج املحلي 
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تنمية القطاع املالي، دول املنظمة : 13.3الشكل 

 األولى  

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك   :املصدر

بلدا من دول  49من أصل  :تغطية البيانات  الدولي.

 .املنظمة

(2018السيولة مقابل االئتمان املحلي ): 14.3الشكل   

  قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي.  :املصدر

 .دول املنظمةبلدا من  49من أصل  :تغطية البيانات
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وحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن التعميق املالي، من خالل زيادة حجم املعامالت املالية،  

يمكن أن يعزز من قدرة النظام املالي في بلد ما على التدخل في تدفقات رؤوس األموال دون حصول تقلبات 

معلوم أن األسواق املالية األكثر عمقا (. و 2011كبيرة في أسعار األصول وأسعار الصرف )صندوق النقد الدولي، 

قادرة على خلق مصادر بديلة للتمويل في السوق املالي املحلي في فترات التوتر الدولي، واضعة الحد لآلثار 

يدعم  14.3السلبية غير املباشرة، كما اتضح في األزمة املالية العاملية األخيرة. وفي هذا الصدد، فإن الشكل 

لدول منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك بوصف قوة العالقة بين النقود بمعناها الواسع هذا الطرح بالنسبة 

 .2018وتوافر الدين سنة 

غير أن األدلة تشير إلى أن األسواق املالية األكثر عمقا يمكنها أيضا استقطاب تدفقات رأس املال املتقلبة، ما  

البالد. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للتعميق املالي أن يزيد من تعقيد عملية تدبير االقتصاد الكلي في اقتصاد 

يحدث بسرعة كبيرة جدا، مما يؤدي إلى ازدهار االئتمان وكساد كنتيجة لذلك. وعلى املستوى املنهجي، إذا ما 

تم تدبير كل هذه العوامل على الوجه السليم، فإنه يمكن الحد من الحاجة إلى تكديس األصول األجنبية، 

 لعاملي، تعزيز التكيف العاملي.وعلى املستوى ا

أخيرا، هناك أيضا جهود واسعة لتحسين فرص الحصول على التمويل في البلدان النامية، بما في ذلك دول  

منظمة التعاون اإلسالمي. ويقدم منشور حديث للبنك الدولي نتائج رئيسية من قاعدة بيانات فينديكس 

دولة إلى الحسابات، وإجراء  140البالغين في أكثر من العاملية، مع نظرة تفصيلية على كيفية وصول 

املدفوعات، والتوفير، واالقتراض، وإدارة املخاطر. ووفقا لقاعدة البيانات هذه، تحسن الوصول إلى التمويل 

 الوصول إلى التمويل: 15.3الشكل 
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 الذين لديهم حساب بنكي (15+) نسبة السكان

دولة نامية غير عضو في  75دولة متقدمة، و  32. دولة عضو في املنظمة، و 2018املصدر: قاعدة بيانات فينديكس العاملية للبنك الدولي 

 املنظمة.
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. 2017% في عام 46.3إلى  2011% في عام 27.8في دول املنظمة بشكل كبير على مر السنين، حيث ارتفع من 

 (.15.3رنتها بمجموعات قطرية أخرى، فإنها تبقى بعيدة عن مستويات هذه األخيرة )الشكل ولكن، عند مقا

 

  :منذ 139.5ازدادت أرصدة الدين الخارجي لدول منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة  الدْين الخارجي %

 .2017% من إجمالي الديون في عام 83، بينما بلغت الديون طويلة األجل أكثر من 2005عام 

منظمة التعاون اإلسالمي توجها تصاعديا خالل الفترة قيد النظر. ففي عام أظهر إجمالي الدين الخارجي لدول 

تريليون  1.6% مقارنة بالعام الذي قبله وسجل 11.1، نما إجمالي الدين الخارجي لدول املنظمة بنسة 2017

الدولي.  دولة عضوا في املنظمة مصنفة ضمن الدول الفقيرة املثقلة بالديون من قبل البنك 21دوالر. وما تزال 

 مع الزيادة في حجم الديون باألرقام املطلقة، يوضح الشكل 
ً
)يسار( حجم الديون اإلجمالية  16.3وتماشيا

% منذ 139.5لدول املنظمة وتوزيعها على مر السنين، إذ زادت أرصدة الدين الخارجي لدول املنظمة بنسبة 

 .2010% منذ 58.5و 2005عام 

من حيث هيكل االستحقاق للدين الخارجي، ال يزال نصيب الديون قصيرة األجل منخفضا مقارنة بالبلدان  

، 2017النامية غير األعضاء في املنظمة، ازداد نصيبها في بلدان هذه األخيرة مع مرور الوقت. واعتباًرا من عام 

الدول األعضاء في 

 املنظمة
الدول النامية غير 
 األعضاء في املنظمة

ارتفعت أرصدة الدْين الخارجي لدول 
 2005% منذ 139.5املنظمة بنسبة 

 أرصدة الدْين الخارجي :16.3الشكل 

بلدا  30بلدا من دول املنظمة؛ ]يمين[  30. تغطية البيانات: ]يسار [ 2019املصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية، يونيو 
 بلدا ناميا غير عضو في املنظمة. 50من دول املنظمة و 

 (2017-2005أرصدة الدْين الخارجي لدول املنظمة )
حصة الديون قصيرة األجل في أرصدة الديون 

 (2017الخارجية )
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% من إجمالي 29املنظمة، في حين كانت % من إجمالي الدين الخارجي لدول 16.1بلغت الديون قصيرة األجل 

 قصيرة األجل )شكل 
ً
 ، يمين(.16.3الديون للدول النامية غير األعضاء فيها ديونا

)الشكل  2017على مستوى فرادى البلدان، تبقى تركيا البلد األكثر مديونية في منظمة التعاون اإلسالمي عام  

% من إجمالي الدين 28ار دوالر، وهو ما شكل حوالي ملي 455، يسار(، بحيث استأثرت بديون قيمتها 17.3

مليار دوالر( وكازاخستان  354الخارجي لدول املنظمة التي تتوفر عنها بيانات، وتلت تركيا كل من إندونيسيا )

مليار دوالر(. تشكل تركيا وإندونيسيا مجتمعتين  83مليار دوالر( ثم مصر) 85مليار دوالر( وباكستان ) 168)

 مالي الديون الخارجية لدول املنظمة.% من إج50

ومع ذلك، ونظرا لحجم الناتج االقتصادي للبلد، فإنه قد يكون ضربا من التضليل النظر للحجم املطلق 

لرصيد الدين. وفي هذا الصدد، تعتبر نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي وسيلة لتوفير صورة أكثر دقة 

نسبي للديون   الدخل القومي اإلجمالي. ومن حيث الحجم ال  البالد، ما يسمح بتكييفها مع حجمعن مديونية 

بنسبة  2017إجمالي الدخل القومي، كانت لبنان البلد األكثر مديونية من بين دول املنظمة عام  الخارجية من 

%(، 113%(، وجيبوتي )118، يمين(، وتلتها كازاخستان )17.3% إلى الدخل القومي اإلجمالي )الشكل 141.7

 %(.101%(، وموزمبيق )111تان )وقيرغيزس

   

 :عند حوالي  االحتياطات 
ً
تريليون  1.5ظل إجمالي احتياطيات دول منظمة التعاون اإلسالمي مستقرا

 .2016دوالر أمريكي منذ عام 

 (2017ملنظمة األولى املثقلة بالديون )دول ا :17.3الشكل 

 بلدا عضوا في املنظمة. 45. تغطية البيانات: 2019املصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية، يونيو 

 أرصدة الدْين الخارجي رصيد الدْين كنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي
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وللحماية من الصدمات الخارجية الفجائية، غالبا ما يتم اللجوء لالحتياطات باعتبارها وسيلة ناجعة في 

تريليون دوالر  12.7فقد انخفض إجمالي االحتياطيات النقدية العاملية بما في ذلك الذهب من تحقيق ذلك. 

وبقي  2017تريليون دوالر عام  12.4، لكنه عاد لالرتفاع ليسجل معدل 2016-2013تريليون دوالر في  11.6إلى 

تريليون دوالر  7.2حين عادت تريليون دوالر من هذا املبلغ للدول املتقدمة في  5.2. وتعود 2018ثابتا عام 

(. وقد اتبعت االحتياطيات اإلجمالية لدول منظمة التعاون اإلسالمي 18.3املتبقية للدول النامية )الشكل 

 للمجموع العاملي، الذي انخفض خالل الفترة ما بين 
ً
 مماثال

ً
تريليون دوالر إلى  1.9من  2016و  2013اتجاها

. 2018و  2017تريليون دوالر أمريكي خالل عامي  1.6ظلت مستقرة عند تريليون دوالر. ومع ذلك، فقد  1.5

 2016% املسجلة عام 13.3ومع ذلك، فإن حصة هذه الدول من االحتياطات العاملية قد تراجعت من نسبة 

 .2018% عام 12.4إلى 

% من إجمالي االحتياطات العاملية. ويمكن تفسير 58.3، استأثرت الدول النامية بحصة 2018واعتبارا من  

للبلدان النامية في االحتياطيات العاملية إلى حد كبير بتدفقات التجارة املتزايدة والفوائض  الحصة املتزايدة

التجارية الناتجة عن بعض االقتصادات الناشئة مثل الصين وغيرها من البلدان الصناعية الحديثة في آسيا، 

ية في املجال املالي في بعض وكذلك البلدان املصدرة للنفط في الشرق األوسط. كما لعبت املحاوالت اإلصالح

 
ً
البلدان النامية )خاصة تلك التي تعاني من عجز مزمن في الحسابات الجارية( لتحسين وضع احتياطيها دورا

الدول العشر األولى في املنظمة  :19.3الشكل  

 (2017هر )حسب إجمالي احتياطات الواردات باألش

البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية، يونيو  املصدر:
 بلدا عضوا في املنظمة. 36. تغطية البيانات: 2019

االحتياطات، بما في ذلك الذهب )بليار دوالر  :18.3الشكل 

 أمريكي(

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي. تغطية  املصدر:

بلدا  88بلدا متقدما، و  37بلدا من دول املنظمة، و  42البيانات: 
 ناميا غير عضو في املنظمة.
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في ذلك. ويبدو أن تحرير حساب رأس املال في بعض الدول النامية قد أسفر عن الحاجة إلى تكديس 

 لك التوقف املفاجئ لتدفق رأس املال أو انتكاسته.االحتياطات كضمان ضد التقلبات املالية بما في ذ

الدول العشر األولى في منظمة التعاون اإلسالمي حسب حجم االحتياطات ألشهر من  19.3يظهر الشكل 

اململكة العربية السعودية قائمة هذه   . فقد تصدرت2018-2017الواردات خالل الفترة املمتدة بين عامي 

 19شهرا من الواردات، في حين تلتها كل من الجزائر من االحتياطيات يعادل  28الدول مع احتياطي يعادل 

أشهر من وارداتها فقط في أربعة دول من  12شهرا. وباإلضافة إلى لبنان والعراق، فاقت االحتياطيات أكثر من 

 املنظمة.

 

  :ازدادت املساعدة اإلنمائية الرسمية وتدفقات التحويالت  املساعدة اإلنمائية الرسمية والتحويالت

 الشخصية إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي خالل العام املاض ي.

التمويل للعديد من الدول النامية، بما في ذلك ما تزال املساعدة اإلنمائية الرسمية مصدرا مهما من مصادر 

، بلغ صافي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية العاملية 2017  بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي. ففي عام

، يسار(. ومع ذلك، ال تظهر اإلحصاءات 20.3)الشكل  2013مليار دوالر عام  151.2مليار دوالر مقارنة مع  162.8

% من تدفقات املساعدة 66ل هذه األموال، حيث تشير البيانات إلى أن كل دولة على حدة تمثل أين تدفقت ك

 108.5% من هذه األخيرة غير مبررة. ومن أصل 33اإلنمائية الرسمية العاملية. وبناء على ذلك، تبقى أكثر من 

 املساعدة اإلنمائية الرسمية، الواردة، مليار دوالر :20.3الشكل  

بلدا ناميا غير عضو  89بلدا من دول املنظمة و  50. تغطية البيانات: 2019البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية، يونيو  املصدر: 

% من اإلحصاءات العاملية على املستوى القطري. )*( العضوية في منظمة التعاون 35في املنظمة. مالحظة: ال يتم اإلبالغ عن حوالي 

 ا.اإلسالمي هي معلقة حالي

 دول املنظمة األولى التوزيع حسب املناطق
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% 56.2ات قطرية حولها، تدفق مليار دوالر أمريكي من تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية، التي تتوفر بيان

 .2006. وهو أيضا أعلى حصة تمت مالحظتها منذ عام 2017منها إلى دول منظمة املتعاون اإلسالمي في عام 

وبالنظر إلى حجم تمركز تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية لدول املنظمة، نجد خصائص مماثلة. ففي عام  

% من إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية 39.5ولى بنسبة ، استأثرت الدول األعضاء الخمس األ 2017

، يمين(. واحتلت 20.3% منها )الشكل 61.0في اتجاه دول املنظمة، بينما نالت الدول األعضاء العشر األولى 

% من مجموع املنظمة، تلتها كل من 17مليار دوالر وبنسبة  10.4سوريا املرتبة األولى بإجمالي تدفقات بلغ 

%( ثم 5.5مليار دوالر،  3.4%( ونيجيريا )6.1مليار دوالر،  3.7%( وبنغالديش)6.2مليار دوالر،  3.8أفغانستان )

مليارد والر،  3.2اليمن)

5.3.)% 

أن  21.3يوضح الشكل 

تدفقات الحواالت 

الشخصية إلى الدول 

األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي قد 

مليار  125ارتفعت من 

إلى  2013دوالر في عام 

مليار دوالر في عام  152

. ظلت حصة دول 2018

منظمة التعاون اإلسالمي 

في إجمالي تدفقات 

% خالل الفترة قيد النظر. فقد واصلت تدفقات التحويالت إلى الدول النامية 24التحويالت في العالم حوالي 

إلى  2013مليار دوالر املسجلة عام  272عت من غير األعضاء في املنظمة تحسنها خالل نفس الفترة بحيث ارتف

 .2018مليار دوالر سنة  346

وعلى مستوى البلد الواحد، لوحظ على أن جزءا مهما من تدفقات التحويالت الداخلة إلى دول منظمة 

. وعلى قائمة الدول األكثر 2018التعاون اإلسالمي كان منحسرا في عدد قليل من الدول األعضاء فقط في 

مليار دوالر كتدفقات )الشكل  28.9باال للتحويالت في منطقة املنظمة، احتلت مصر املرتبة األولى بمعدل استق

مليار  15.5مليار دوالر( وبنغالديش ) 21.0مليار دوالر( وباكستان ) 24.3، يسار(، وتلتها كل من نيجيريا )22.3

 التحويالت الشخصية، مليار دوالر :21.3الشكل  

بلدا من دول  51قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي. تغطية البيانات:  املصدر:

 بلدا ناميا غير عضو في املنظمة. 93بلدا متقدما، و  35املنظمة، و 
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% من إجمالي تدفقات 66.5ل الخمس مجتمعة مليار دوالر(. وقد مثلت هذه الدو  11.2دوالر( ثم إندونيسيا )

 % من إجمالي التدفقات.82.7التحويالت إلى دول املنظمة، في حين استأثرت الدول العشرة األولى على 

من أجل تقييم األهمية النسبية لتدفقات التحويالت على مستوى كل بلد على حدة، سيكون نصيب  

. وكما هو مبين في الشكل  التحويالت الواردة في إجمالي الناتج املحلي
ً
 جيدا

ً
)يمين(، بلغت  22.3اإلجمالي مؤشرا

، تلتها طاجيكستان 2018% من إجمالي الناتج املحلي لقيرغيزستان في عام 33.2تدفقات التحويالت الشخصية 

 %(.12.7%( ولبنان )15.1%( وغامبيا )17.0%( وفلسطين )29.0)

  
 (، الواردة، مليار دوالر أمريكي2018التحويالت الشخصية ) :22.3الشكل 

 بلدا عضوا في املنظمة. 47املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي. تغطية البيانات: 
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دول منظمة التعاون اإلسالمي بالتنوع الشديد من حيث مستوى تنميتها االقتصادية ويحتاج العديد منها إلى قدر كبير من املوارد تتميز 

لتمويل تنميتها. وبسبب نقص املوارد الكافية واالستخدام غير الفعال لتلك املوجودة، ال تزال بعض البلدان تواجه تحديات إنمائية 

أخرى، هناك عدد متزايد من دول املنظمة التي نشطت في دعم التنمية في االقتصادات األخرى، إال أن دورها متواصلة. ومن ناحية 

 في املساعدة اإلنمائية غير معترف به على املستوى العاملي.

امال لتأمين . وتحدد خطة عمل أديس أبابا إطارا ش2030يعتبر تمويل التنمية جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية املستدامة لعام  

الوسائل املالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة مع استغالل جميع مصادر التمويل. فعلى الرغم من أن تريليونات الدوالرات 

مطلوبة على املستوى العاملي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، إال أن احتياجات التمويل تختلف اختالفا كبيرا في جميع أنحاء 

 بالنسبة للبلدان املتقدمة، إال أن هناك تحديات خطيرة ال سيما بالنسبة للبلدان ذات العا
ً
لم. وفي حين أن االحتياجات أقل نسبيا

 الدخل املنخفض واملتوسط، بما في ذلك الدول األعضاء في املنظمة، لتعبئة املوارد املالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

ة والطرق الكالسيكية للتمويل غير قادرة على مساعدة العالم النامي بشكل كامل لتحقيق التنمية املستدامة. وعلى إن الحلول املؤقت

سبيل املثال، يعد التمويل العام املحلي املصدر األهم واألكثر حسما لتمويل أهداف التنمية املستدامة. ويعتمد تحقيق نتائج التنمية 

حد كبير على قدرة أي بلد على تعبئة إيرادات عامة كافية. ومع ذلك، ال يزال التقدم في زيادة اإليرادات وأهداف التنمية املستدامة إلى 

الضريبية بطيئا في العديد من البلدان النامية. ويتطلب هذا إصالحات لتوسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك تطوير حلول جديدة 

 وإنشاء آليات أكثر فعالية للتمويل العام.

جهة أخرى، يتطلب تحقيق أهداف التنمية املستدامة زيادة تمويل التنمية الدولية من خالل تبسيط املساعدة اإلنمائية الرسمية  من

واملوارد من املصارف اإلنمائية املتعددة األطراف. ووفقا لبعض التقديرات، قد تصل احتياجات اإلنفاق لتحقيق أهداف التنمية 

تريليون دوالر على األقل سنويا. كما يمكن  1.4الدخل املنخفض والبلدان ذات الدخل املتوسط األدنى إلى املستدامة في البلدان ذات 

 836إلى  805تمويل حوالي نصف هذا النقص في التمويل من قبل القطاع الخاص، في حين أن التمويل العام املحلي يمكن أن يغطي 

مليار دوالر املتبقية سنويا من خالل التمويل العام الدولي. ومع ذلك، فإنه لدى  163إلى  152مليار دوالر أمريكي. ويلزم استيفاء 

املساعدة اإلنمائية الرسمية وآليات التمويل الدولية عيوب ونقاط ضعف معينة بعيدة كل البعد عن تمويل الثغرة املوجودة في 

التعاون اإلسالمي. وهذا يتطلب من جميع أصحاب املصلحة  االستثمار في البلدان النامية، بما في ذلك بعض الدول األعضاء في منظمة

والشركاء في التنمية إعادة التفكير في نهجهم تجاه املساعدة اإلنمائية الرسمية وإعادة العمل على طرق بديلة ومبتكرة بهدف تحسين 

 تلبية احتياجات العالم النامي.

تعبئة املوارد املالية من أجل  2019االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام في هذا الصدد، يتناول الجزء الخاص من التوقعات 

التنمية. كما يستعرض هذا الفصل التحديات املشتركة للنمو والتنمية االقتصاديين التي تواجهها البلدان األعضاء في املنظمة، ويؤكد 

املوارد املحلية والدولية في تمويل التنمية. ويركز الفصل السادس أهمية التمويل في التنمية. كما يوضح الفصل التالي كيفية تعبئة 

على التعاون بين بلدان الجنوب ويولي االهتمام للدور املتزايد لبعض دول املنظمة في دعم التنمية بنشاط في االقتصادات األخرى. 

 لتنمية.ويقدم الفصل األخير من هذا الجزء أدوات التمويل اإلسالمي كأداة بديلة لتمويل ا
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 النمو والتقدم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 4.1

على مر الزمن، تم تسجيل اختالفات كبيرة على مستوى تجارب نمو الدول. وتجعل االختالفات في تجارب النمو من الصعب على خبراء 

ض النماذج قادرة على تقديم تفسير لتجربة نمو االقتصاد شرح الدوافع وراء ارتفاع معدالت النمو عبر الزمن والبلدان. كما أن بع

 البلدان املتقدمة ولكنها تفشل في شرح حالة البلدان املنخفضة الدخل.

 ما الذي يفسر أنماط النمو املتباينة؟

على هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسهم في النمو االقتصادي. وفيما يخص وظيفة اإلنتاج اإلجمالي، يعتمد إنتاج البلد 

مخزونه من رأس املال املادي والبشري والطبيعي. ويشمل رأس املال املادي على نطاق واسع اآلالت واملباني والبنية التحتية مثل 

الطرق واملوانئ. كما أنه من الخصائص الرئيسية للرأس املال املادي أنه يتم إنتاجه الستخدامه في إنتاج السلع والخدمات األخرى. 

ل البشري إلى املعرفة والقدرات املتجسدة في األشخاص والتي يمكن استخدامها للنهوض بتقنيات اإلنتاج واملساهمة ويشير رأس املا

ا في التنمية االجتماعية واالقتصادية. فرأس املال الطبيعي هو مخزون أراض ي الدولة واملياه والغابات وموارد التربة التي ال يتم إنتاجه

 تاج السلع والخدمات.ولكنها تستخدم في عملية إن

تاريخيا، لوحظ أن البلدان التي تشهد معدالت نمو مستدامة حققت معدالت استثمار عالية في رأس املال املادي والبشري. ويالحظ 

أيضا أن البلدان ذات األسهم املماثلة لرؤوس األموال قد تواجه معدالت نمو مختلفة. وفقا لذلك، ُيقترح أن النمو االقتصادي ال 

تمد فقط على زيادة تراكم رأس املال بل أيضا على اإلنتاجية والتكنولوجيا والكفاءة. كما أصبحت االختالفات في اإلنتاجية العامل يع

الرئيس ي في تفسير مسارات النمو املتباينة وفروق الدخل، وتشمل كال من االختالفات الحقيقية في التقنيات واألدوات، وأيضا 

اإلنتاجية الناتجة عن طريقة تنظيم اإلنتاج واألسواق. كما يساعد التطوير التكنولوجي في زيادة رأس املال االختالفات في الكفاءة 

الفكري واملعرفي، والذي من خالله تصبح عمليات اإلنتاج أكثر كفاءة. فإذا لم يتم استخدام املوارد بطريقة منتجة و إذا تم توزيعها 

 سيئة، لن يمكن تحقيق الكفاءة واإلنتاجية.بشكل غير سليم بسبب خيارات سياساتية 

نتيجة لذلك، تفسر وضعية البلدان ذات معدالت ثروات رأسمالية وإنتاجية مختلفة على أن معدالت النمو فيها مختلفة. ومع ذلك، 

نولوجيا ورأس لن يكون من املرض ي بما فيه الكفاية شرح عملية النمو االقتصادي والتفاوت في الدخل عبر البلدان بمستوى التك

 املال البشري واملادي. وفي هذا الصدد، توفر األدبيات االقتصادية أبعادا إضافية في شرح أنماط النمو املتباينة، مثل الجودة املؤسسية

تالي والجغرافيا والخيارات السياسية والثقافية. كما تدور املؤسسات حول القواعد واألنظمة التي تؤثر على الحوافز االقتصادية وبال

الحوافز لالستثمار في التكنولوجيا ورأس املال املادي ورأس املال البشري من خالل حماية حقوق امللكية، وضمان حسن سير األسواق، 

وفرض العقود. وتبعا لذلك، من املتوقع أن تقوم املجتمعات ذات املؤسسات االقتصادية التي تسهل وتشجع تراكم عوامل اإلنتاج 

 املوارد بكفاءة أن تزدهر وتحقق معدالت نمو أعلى.واالبتكار وتخصيص 

فيما يتعلق بدور الجغرافيا، تشير األدبيات إلى قنوات مختلفة قد تؤثر من خاللها على النمو االقتصادي، بما في ذلك تأثيرها على  

السياسات االقتصادية على إحياء  عبء األمراض واإلنتاجية الزراعية، وتكاليف النقل والوصول إلى األسواق. بالطريقة نفسها، تؤثر 

إلى االستثمار وتشكيل الحوافز في أي بلد. إن السياسات التي تخلق عدم الكفاءة وتحمي العمليات غير املنتجة أو الشركات املتخلفة 

رأس املال من الناحية التكنولوجية تجعل مجموعة صغيرة فقط أكثر ثراء دون تشجيع االبتكار والتطوير التكنولوجي. كما أنه ل
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االجتماعي والثقافة أيضا دورين مهمين في عمليات التنمية االقتصادية. فبينما تصبح املجتمعات ذات رأس مال اجتماعي قوي 

وأخالقيات العمل واحترام القانون والنظام أكثر إنتاجية، فإن نقص الثقة االجتماعية داخل املجتمعات يزيد من خطر العنف 

لصعب مراقبة األداء االقتصادي الجيد في املجتمعات التي أضعفت النزاعات والحرمان تعاونها والعمل والصراع املحتمل. ومن ا

 الجماعي فيها.

تم استخدام كل العوامل املوضحة بإيجاز أعاله في تفسير تجارب النمو املتباينة على مر السنين للدول. وهناك بعض العوامل األخرى 

دبيات لشرح اختالفات النمو، مثل استقرار االقتصاد الكلي واالنفتاح التجاري والعمق املالي. ومع التي يتم استخدامها أيضا في األ 

ذلك، يعتبر معدل تراكم رأس املال املادي والبشري إلى جانب االستثمار في إنشاء املعرفة عاملين مهمين حاسمين. وعلى املدى الطويل، 

 ألنها تؤدي إلى مستويات إنتاجية أعلى.ستكون تأثيرات هذه العوامل وغيرها مهمة فقط 

 عن التحديات اإلنمائية الرئيسية التي تواجهها دول منظمة التعاون اإلسالمي من 
ً
 بديال

ً
وإزاء هذه الخلفية، يقدم هذا القسم منظورا

 خالل تقييم مواردها اإلنتاجية ونتائجها االقتصادية ومحفزات النمو وحواجزه بشكل موجز.

 اجيةاملوارد اإلنت 

واالستفادة من هذه املوارد على نحو تتمتع دول منظمة التعاون اإلسالمي بموارد إنتاج مهمة، وأبرزها املوارد البشرية والطبيعية. 

فعال قد يعود بالنفع الكبير على معدالت النمو االقتصادي وأيضا على 

 مستوى رفاهية شعوب هذه البلدان،

% من السكان في دول 34.1، كان عمر 1.4كما هو موضح في الشكل 

% في الدول 23.6سنة مقارنة مع  15منظمة التعاون اإلسالمي أقل من 

 29-15. ويمثل الشباب في الفئة العمرية 2015ضاء في عام غير األع

% من إجمالي سكان الدول األعضاء في املنظمة، بينما يبلغ 27عاما 

% فقط في غيرها من الدول. ومن املتوقع أن تصل حصة الدول 23.8

% في عام 36.9إلى  14-0األعضاء من إجمالي السكان في الفئة العمرية 

 29-15وحصة الفئة العمرية  2015في عام  %30.7مقارنة مع  2050

 ,SESRIC) 2015% في عام 25.8مقارنة مع  2050% في عام 34.1إلى 

(. لذلك، من اإلنصاف القول بأن البنية السكانية الحالية 2016

واملستقبلية توفر فرصة لدول املنظمة لتنمو بشكل أسرع من خالل 

 االستخدام الفعال لهذه القوة الديناميكية.

سهل القوة العاملة املاهرة واملتعلمة جدا استيعاب ي
ُ
عتبر رأس املال البشري أحد املحددات الرئيسية للنمو على املدى الطويل. وت

املعرفة والتكنولوجيا األجنبية من البلدان األخرى من خالل قنوات التجارة الدولية واالستثمارات األجنبية املباشرة التي تسهل تدفق 

ن املعرفة والتكنولوجيا، إال أن القدرة االستيعابية هي التي تحدد مستوى انتشار هذه املعرفة. ومن ثم، فإن االستثمار هذا املخزون م

في رأس املال البشري أو التعليم يزيد من القدرة على الحصول على املعارف املستخدمة في أماكن أخرى واستخدامها. وبما أن غالبية 

حصة منظمة التعاون اإلسالمي في مختلف  :1.4الشكل 
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يا في التنمية االقتصادية، فإن مسألة تنمية رأس املال البشري تظل مسألة حاسمة في توسيع إمكانيات دول املنظمة تحتل مراكز دن

 النمو املستدام على املدى الطويل.

تعتمد العديد من البلدان النامية اعتمادا جما على استغالل مواردها الطبيعية لتأمين احتياجاتها وتطوير وتلبية احتياجات األجيال  

. كما توفر مثل هذه املوارد إمكانات كبيرة لتعزيز التنمية إذا تم وضع وتنفيذ سياسات مالئمة إلعادة استثمار املكاسب غير املقبلة

% من إجمالي االحتياطيات العاملية في النفط والغاز، 60املتوقعة في القطاعات األكثر إنتاجية وديناميكية. وبامتالك ما يقرب من 

ون اإلسالمي ميزة مهمة في إدارة مصادر الطاقة األحفورية الرئيسية في العالم، والتي يمكن أن تدعم النمو تمتلك دول منظمة التعا

 والتنمية في منطقتها.

وعلى الرغم من وجود موارد طبيعية غنية كثيرة، تندرج العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي في مجموعة البلدان األقل نموا.  

لة وعدم املساواة في الدخل حواجز للتنمية في البلدان األقل نموا في املنظمة ولكنها تبقى أيضا تحديات اجتماعية وتشكل الفقر والبطا

واقتصادية هامة لبقية الدول األعضاء. إحدى األسباب األساسية وراء هذه الصورة الواقعية في دول املنظمة هو وجود مشكالت في 

نظمة. القدرة التوليدية في االستغالل واال 
ُ
ستخدام الفعال للموارد الطبيعية املوجودة لصالح األشخاص الذين يعيشون في بلدان امل

ومن أجل تحقيق أقص ى قدر من املساهمة املحتملة للموارد الطبيعية، تحتاج دول املنظمة إلى الُرقي بقدرتها من حيث استخراج 

 املناسبة.هذه املصادر وتعزيز قيمتهم من خالل السياسات واالستثمارات 

 النتائج االقتصادية

من شأن االستخدام غير الفعال أن يخلف آثارا سلبيس على النمو االقتصادي ومستويات الدخل. وكما نوقش في القسم الثاني، ال 

% من اإلنتاج العاملي عند قياسها باألسعار الحالية للدوالر األمريكي. وفي 8يزال بإمكان دول منظمة التعاون اإلسالمي أن تمتلك حوالي 

ل املنظمة أداء جيدا في زيادة نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ومستويات إنتاجية العمل على مر السنين، الواقع، أظهرت دو 

العاملي. ويشير هذا إلى ضرورة بذل ومع ذلك، باألرقام املطلقة، ال تزال املستويات التي حققتها هذه الدول أقل بكثير من املتوسط 

األعضاء للوصول إلى مستويات معيشة أعلى من حيث نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي  املزيد من الجهود من قبل الدول 

واإلنتاجية. كما أصبح من الواضح أيضا أنه ال ينبغي إهمال وجود اختالفات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وال 

ج إلى إجراء تغييرات كبيرة في سياسات النمو االقتصادي، وخاصة في تزال العديد منها مصنفة على أنها بلدان منخفضة الدخل تحتا

 السياسات املتعلقة بتعزيز إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.

عالوة على ذلك، تتميز اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي في معظمها بالتركيز العالي للصادرات وضعف التنوع على مستوى االقتصاد 

االقتصادات ن، كان تنويع اقتصادات املنظمة يزداد ببطء، ولكن ال يزال تركيزها أعلى بكثير من متوسط املحلي. وعلى مر السني

(. ففي حين أن االفتقار إلى التنوع يزيد من تعرض البلدان للصدمات السلبية وعدم استقرار االقتصاد 2.4والنامية )الشكل املتقدمة 

الكلي، فإن التركيز العالي للنشاط االقتصادي في القطاعات ذات اإلمكانيات املحدودة لنمو اإلنتاجية قد ال يحقق الكثير من النمو 

 والتنمية في البالد.

ا تم إجراء استثمارات في القطاعات التي ستصبح أكثر تنافسية وأكثر استراتيجية لتطوير االقتصاد، فيمكن تحقيق إنجازات هامة إذ 

في تعزيز اإلنتاجية اإلجمالية والنمو على املدى املتوسط والطويل. فالحجة القياسية لتنويع االقتصادات الغنية باملوارد هي التخفيف 
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بظاهرة "املرض الهولندي". وفي االقتصادات الصغيرة ذات هيكل إنتاج محدد بدقة، يمكن أن يكون تقلب أسعار من آثار ما يعرف 

املوارد مصدرا للتقلبات االقتصادية، وبالتالي فإن هذه البلدان تحتاج إلى توسيع نطاق سلعها التصديرية من أجل الحد من تأثير 

 التقلبات الخارجية.

املوارد املنتجة كذلك ضعف مستوى التنافسية. وتحتل دول منظمة التعاون اإلسالمي مراتب دنيا في ومن تبعات سوء تدبير  

التصنيف العاملي للقدرة التنافسية. إذ أن القدرة التنافسية هي 

انعكاس للظروف العامة بما في ذلك املؤسسات والسياسات 

صادات والعوامل التي لها تأثير على مستوى اإلنتاجية. وتولد االقت

التنافسية ذات مستويات عالية من اإلنتاجية مستويات دخل 

أعلى ملواطنيها. لذلك، يجب بذل جهود أكبر لتحقيق قدرة تنافسية 

 أعلى في األسواق العاملية.

 محفزات النمو

لكن بوسع دول املنظمة اعتماد عدد من السياسات التي من شأنها 

التنموية وتحقيق أن تشكل عوامل فعالة للتصدي للتحديات 

معدالت أعلى من النمو. ومن بينها السياسات التي تعنى باالستثمار 

في القدرات البشرية واملؤسسية، وتسهيل التقدم التكنولوجي 

 واالبتكار، وتوجيه املوارد إلى االستثمارات املنتجة من خالل التنمية املالية.

املة من خالل زيادة املخزونات املعرفية للقدرة البشرية املنتجة اقتصاديا أمر إن دور التعليم في زيادة إنتاجية وكفاءة القوى الع

 موثق في األدبيات.تتمتع دول منظمة التعاون اإلسالمي بميزة نسبية من حيث هيكلها الديموغرافي.

 

وى التعليم والتدريب وبالنظر إلى النقص في العمالة املهرة، يلزم وضع سياسات وبرامج فعالة وتنفيذها من أجل تحسين مست 

 3.4باعتبارهما عاملين حاسمين للجاهزية التكنولوجية من أجل زيادة اإلنتاجية والتنويع في منتجات أكثر تطورا. يوضح الشكل 

العالقة بين متوسط سنوات الدراسة والناتج املحلي اإلجمالي للفرد. ويحدد متوسط عدد السنوات التي قضاها العامل التمثيلي في 

من الواضح وجود عالقة قوية بين مستويات الدخل والتحصيل التعليمي  القدرة االستيعابية للعامل. كما أنهرسة بشكل تقريبي املد

في كل من دول األعضاء في املنظمة )املربع( وغيرها )معين(. وإن تعزيز إنتاجية الشركات، وتطوير التقنيات، وتطوير خدمات ذات قيمة 

لب ضمان توفير موارد بشرية أفضل تعليما ومدربة مضافة عالية، وتحقيق وضع أكثر قدرة على املنافسة في االقتصاد العاملي، يتط

 تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

يتم تحديد النمو على املدى الطويل من خالل مستوى التقدم التكنولوجي، ألنه ال يمكن الحفاظ على النمو بالزيادة في رأس املال 

لتي يستخدم بها االقتصاد مدخالته، ينبغي تحسين القدرات للعامل الواحد أو الزيادة في عدد العمال. ومن أجل توسيع الكفاءة ا

 مؤشر التنوع :2.4الشكل 

قاعدة بيانات مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. البيانات التي  املصدر:

 املبلغ عنها من قبل األونكتاد كمتوسطات املجموعات.
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اإلنتاجية لكل عوامل اإلنتاج. وفي هذا السياق، تمثل تنمية رأس املال البشري واالبتكار التكنولوجي العوامل األساسية في تعزيز 

 اإلنتاجية والقدرة التنافسية.

ك، يجب تخصيص املوارد املتاحة للبحث واالبتكار وفقا الستراتيجيات يتطلب االبتكار استثمارات كبيرة ومنظورا طويل األجل. لذل

وأولويات التنمية الوطنية. كما تعتمد اقتصادات املعرفة اليوم اعتمادا كبيرا على أنشطة البحث والتطوير والتكنولوجيات املبتكرة 

لتطوير في دول منظمة التعاون اإلسالمي أقل للحفاظ على وضعها التنافس ي تجاه الدول األخرى. ومع ذلك، فإن نفقات البحث وا

بكثير من املتواجدة في االقتصادات املتقدمة. وعالوة على ذلك، تحتاج األفكار إلى بيئة مشجعة لالبتكار لتنمو وتولد فوائد لجميع 

املنافسة في االقتصاد املجتمعات من خالل منتجات و / أو خدمات جديدة. وإذا كانت الشركات في دول املنظمة ستصبح قادرة على 

 العاملي، فيجب أن تركز سياسات دولها على إعداد بيئة تشجع االبتكار.

إن الجودة املؤسسية والحكم الرشيد هما دافعين آخرين للنمو. وتعمل املؤسسات على تعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية عن طريق 

تخفيض تكاليف املعامالت بما في ذلك تكاليف البحث واملعلومات وتكاليف التفاوض وتكاليف الشرطة واإلنفاذ. ووفقا ملؤشرات 

ر دول منظمة التعاون اإلسالمي مستوى منخفض من الجودة املؤسسية مقارنة بالدول النامية األخرى. الحوكمة للبنك الدولي، تظه

كما يمكن لدول املنظمة، وخاصة البلدان ذات الدخل املنخفض، أن تجني مكاسب في اإلنتاجية من خالل زيادة تعزيز جودة أطرها 

الفكرية. وتعد حقوق امللكية والقدرة على إنفاذ العقود عنصران أساسيان املؤسسية التي تحمي حقوق امللكية، بما في ذلك امللكية 

 في اإلطار املؤسس ي والقانوني للبلد، وهما شرطان أساسيان للنشاط االقتصادي القائم على السوق.

يث يمكن أن تساعد سيكون للمزيد من مؤسسات التعزيز العديد من التداعيات على العوامل الرئيسية األخرى لزيادة اإلنتاجية، بح 

في تشجيع االستثمار الخاص وريادة األعمال وتعزيز تنمية القطاع املالي. وحتى إذا كان إجمالي االستثمارات في ارتفاع، فإن أوجه 
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 (2013متوسط سنوات التمدرس مقابل نصيب الفرد من الدخل ) :3.4الشكل 

 ئي.حساب موظفي سيسرك بناًء على قواعد بيانات مؤشر التنمية العاملية للبنك الدولي ومؤشر التنمية البشرية لبرنامج األمم املتحدة اإلنما املصدر:
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 ما تشوه تأثير اإلنفاق العام على تراكم رأس املال وعدم كفاية حماية
ً
 القصور في إدارة االستثمارات العامة وضعف اإلدارة غالبا

 املستثمرين. لذلك، من الضروري تحسين جودة املؤسسات والحكم من أجل تحسين جودة ونتائج االستثمارات.

يعتبر دور التنمية املالية مهم بشكل خاص في تخصيص املوارد الستخدامها بشكل أكثر إنتاجية. وعالوة على ذلك، يمكن للخدمات 

( تحسين 2( إنتاج معلومات مسبقة عن فرص االستثمار؛ و)1قتصادي من خالل: )التي يقدمها القطاع املالي أن تساهم في النمو اال

( 5( تعبئة املدخرات وتجميعها؛ و)4( تسهيل إدارة املخاطر وتنويعها؛ و)3املراقبة الالحقة لالستثمارات وممارسة حوكمة الشركات؛ و)

إلى أن العمق املالي في دول منظمة التعاون  3ردة في القسم تشير التحليالت الوا كما (Levine 2015) تسهيل تبادل السلع والخدمات

 اإلسالمي ما زال ضحال ويحتاج إلى مزيد من التحسين.

بدون الحصول على التمويل، سيكون من الصعب توقع ازدهار أنشطة تنظيم املشاريع واملساهمة في التنمية االقتصادية. وال تزال  

التعاون اإلسالمي من بين أهم القيود التي تعترض تعزيز نشاط تنظيم املشاريع. وعالوة  فرص الحصول على التمويل في دول منظمة

على ذلك، تبلغ الشركات الصغيرة باستمرار عن عوائق أعلى للتمويل باملقارنة مع الشركات املتوسطة والكبيرة، كما أنها تتأثر بشكل 

حاجة إلى أساليب مبتكرة لحل قيود التمويل التي تواجهها الشركات  أكبر سلبا في عملها ونموها بسبب هذه العقبات. لذلك، هناك

 في الفصول التالية حول مسألة تعبئة املوارد لتمويل 
ً
لالستثمار في فرص استثمارية منتجة. سيتم إجراء مناقشات أكثر تفصيال

 التنمية.

بالدول الغربية ال يعني بالضرورة أن دول املنظمة وكون األداء االقتصادي لدول املنظمة قد سجل مستويات ضعيفة نسبيا مقارنة 

ال تتوفر على ما يلزم من القدرة واملوارد لتسجيل أداء أفضل. ال يعدو أن يكون األمر مجرد تحديد للموارد واإلمكانيات املنتجة ليتم 

ألنشطة االقتصادية. فكل دولة تتوفر على بعدها تطوير اآلليات والوسائل املناسبة التي تخول االستفادة منها فيما يساهم في ازدهار ا

 موارد وإمكانيات متنوعة من شأنها تحفيز برامج التنمية االقتصادية فيها.

 عقبات النمو

مرت التنمية االقتصادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي بمرحلة إقالع مهمة من حيث الشكل، هذا في الوقت الذي يسجل املشهد 

الدول تنوعا كبيرا. وعموما، لم تتمكن الدول األعضاء في املنظمة من تحقيق نمو مستدام طويل املدى خالل التنموي الناش ئ في هذه 

القرن املاض ي كما هو الشأن بالنسبة للدول املتقدمة. وعلى الرغم من أن هناك ضمن دول منظمة التعاون اإلسالمي عددا من الدول 

ها مصنفا ضمنالدول املتقدمة من قبل الوكاالت الدولية. هذا ألن هذه الدول، وعلى ذات الدخل املرتفع، إال أنه ليس هناك أيا من

رأسها دول الخليج، لم تحقق ما هي عليه اآلن إال عن طريق االستفادة الكبيرة بشكل رئيس ي من املكاسب املفاجئة التي مصدرها 

وفي الجهة املقابلة، ال تزال بعض الدول األعضاء ذات املوارد  املوارد الطبيعية، وليس عن طريق زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية.

الطبيعية الغنية تعاني الفقر وتشهد زيادة على ذلك حاالت عدم االستقرار السياس ي والحرمان االقتصادي بسبب غياب مؤسسات 

 ذات الجودة التي يمكنها أن تدير املكاسب وتوزعها بشكل عادل لصالح شعوبها.

من االقتصادات الناشئة التي حققت أداءا اقتصاديا قويا نسبيا، من بينها تركيا وماليزيا وإندونيسيا، ولكن لم  وهناك عدد قليل

تتميز وتيرة نموها في باالستمرارية نظرا لتدخل مشاكل هيكلية متنوعة من حين آلخر. وفي العديد من الدول األعضاء في املنظمة حيث 

ل الهيكلية، ما يزال الناس يعانون من الفقر ويفتقدون الولوج حتى ألبسط الخدمات األساسية. ترتفع نسبة استفحال وتعمق املشاك
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كل هذه العوامل ساهمت في وجود تباينات من ناحية مستويات العيش املسجلة حاليا في مختلف بقاع دول منظمة التعاون اإلسالمي، 

 مة بأي شكل من األشكال.والتي ال تضاهي املستويات التي بلغتها االقتصادات املتقد

والحاجة إلى الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي يعد أحد العناصر الهامة في مزيج السياسات الرامية إلى تعزيز اإلنتاجية والقدرة 

ن شأن التنافسية، طاملا أن هذا األمر من شأنه خلق بيئة أعمال تجارية بمنأى عن حالة عدم اليقين والتكاليف غير املتوقعة. وم

البيئة املستقرة لالقتصاد الكلي أن تنطوي على تقلبات أقل في معدل التضخم وسعر الفائدة وسعر الصرف وانخفاض العجز املالي 

 كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي. كما يتطلب ذلك تقلبا أقل من حيث حجم املعامالت االقتصادية مع بقية العالم.

يمكن لعدم االستقرار السياس ي، باإلضافة إلى انعدام االستقرار االقتصادي، أن يؤثر بشدة على مسارات النمو. كما أن العديد من 

نزاعا من  30، استأثرت دول املنظمة بمعدل 2017الطبيعية والبشرية املختلفة. ففي عام دول املنظمة عرضة للكوارث والصراعات 

، معظم األعمال 4.4من النزاعات الجارية في جميع أنحاء العالم، وكانت معظمها نزاعات داخلية مدّولة. وكما يبين الشكل  49أصل 

، استأثرت هذه الدول مجتمعة بحصة 2017حا لها. وفي عام كانت أيضا دول املنظمة مسر  2003اإلرهابية التي حصلت منذ عام 

% من حاالت الوفيات. أدى تنامي اإلرهاب والتطرف العنيف في دول منظمة التعاون 90% من إجمالي الهجمات وأكثر من 69تناهز 

ن دمار وعدم االستقرار في اإلسالمي إلى نشأة تهديدات أمنية خطيرة خاصة مع ما تحصده هذه الظاهرة من أرواح وما تتسبب فيه م

البلدان واملناطق التي تنشط 

 فيها الجماعات اإلرهابية.

فالصراعات قد تؤدي إلى دمار 

على املستوى املادي للقدرة 

اإلنتاجية والبنى التحتية 

واملصانع واملعدات والقدرات 

اإلنتاجية الزراعية وإتالف 

األراض ي الزراعية، فضال عن 

 ارتفاع مستويات اإلنفاق

العسكري. وباإلضافة إلى هذه 

اآلثار املباشرة، يمكن تسجيل 

تراجع كبير في األنشطة 

االقتصادية بسبب تداعيات أخرى مثل هروب رؤوس األموال، وتفكك العمالة، وتثبيط االستثمارات األجنبية الجديدة، وهجرة 

ة الكلية لعوامل اإلنتاج بسبب تراجع الكفاءة األدمغة والتقليص من األنشطة التجارية. ويمكن أن يتجلى انخفاض اإلنتاجي

 (.Sab, 2014االقتصادية واستيعاب التكنولوجيا في انكماش الناتج وتسارع التضخم وفقدان االحتياطيات وضعف أنظمة التمويل )

أن السالم واألمن هما  وتعتبر العالقة بين كل من التنمية والسالم واالستقرار عالقة قوية أيضا وتسير في كال االتجاهين. ففي حين

شرطان أساسيان للتنمية واالزدهار، فإن اإلخفاقات في التنمية تزيد بشكل كبير من حدة الصراع األهلي. كما تمتد اآلثار السلبية 

 اإلرهاب على املستوى العامليحصة حاالت  :4.4الشكل 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة البيانات العاملية لإلرهاب
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ذلك  للصراعات املسلحة إلى أبعد من هذه التداعيات االجتماعية واالقتصادية القابلة للقياس. فهي تدمر الهياكل األساسية، بما في

 املدارس واملستشفيات وأنظمة الطاقة؛ وتدمر التماسك االجتماعي وتحفز النزوح القسري للناس.

 دور التمويل في تحقيق التنمية 4.2

، بمناسبة اعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية، واجه العديد من البلدان النامية، بما في ذلك العديد من البلدان 2000منذ بداية عام 

ظمة التعاون اإلسالمي، تحديات تنموية كبيرة، مما أدى إلى تراجع بعضها إلى الوراء. وفشلت املبادرات على املستوى األعضاء في من

العاملي وآليات الحل اإلقليمية والجهود املبذولة على املستوى الوطني في تلبية االحتياجات املتزايدة للبلدان النامية من أجل تمويل 

 من وضع البلدان النامية.تنميتها وتمكينها للخروج 

وآثارها الطويلة األمد إلى تدهور آفاق التمويل من أجل التنمية. إذ بدأ عدد متزايد من  2008أدت األزمة املالية العاملية في عام 

املشاريع البلدان املانحة في تخصيص كميات محدودة من املصادر لتمويل التنمية والتي قررت استخدام هذه املصادر بعناية أكبر في 

املستهدفة. ونتيجة لذلك، ازدادت حاالت عدم املساواة داخل العديد من البلدان وكذلك بين البلدان النامية. استلزم هذا وضع 

 جدول أعمال عاملي جديد بشأن التنمية.

على املستوى العاملي بعد مناقشات طويلة التزاما سياسيا  2015يعكس إعداد واعتماد أهداف التنمية املستدامة الطموحة في عام 

لتحقيق التنمية املستدامة وتحسين رفاهية الناس. ومع ذلك، فإن االفتقار إلى املوارد الكافية لتمويل التنمية، وكذلك محدودية 

ق النجاح املحتمل ألهداف التنمية املستدامة. وفقا لتقديرات األونكتاد، يتراوح  إجمالي توافر البيانات واملؤشرات لقياس التقدم، تسبِّ

تريليون دوالر سنويا، من  4.5تريليون دوالر و  3.3متطلبات التمويل بما في ذلك االحتياجات االستثمارية في العالم النامي وحده بين 

أجل البنية التحتية األساسية )الطرق والسكك الحديدية واملوانئ ومحطات الطاقة واملياه والصرف الصحي( واألمن الغذائي )الزراعة( 

نمية الريفية(، وتخفيف آثار تغير املناخ والتكيف معه، والصحة، والتعليم. بالنظر إلى املستويات الحالية لالستثمار في القطاعات والت

تريليون دوالر، تواجه البلدان النامية بما فيها دول املنظمة فجوة سنوية  1.4ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة املقدرة بنحو 

 ون دوالر.تريلي 2.5تبلغ 

قد يبدو سد هذه الفجوة في إطار ما هو مطلوب وما هو متاح في التمويل من أجل التنمية مهمة شاقة. ومع ذلك، فإن دول منظمة  

التعاون اإلسالمي غنية ومتنوعة من حيث املوارد التي توفر إمكانات كبيرة لتعزيز التنمية، ويزخر بعضها بموارد طبيعية غنية. لقد 

عديد من دول املنظمة بالفعل على نطاق واسع من مواردها الطبيعية الغنية في سياق تطورها وتراكمت لديها كمية استفادت ال

هائلة من رأس املال. بحيث أن مجموعة منها غنية جدا من حيث رأس املال البشري خاصة من حيث الحصة الكبيرة للشباب في 

يات مختلفة لتحفيز تنميتها االقتصادية. كما أظهرت الدراسات السابقة أن العديد إجمالي السكان، ولدى كل دولة منها موارد وإمكان

من دول املنظمة لم تتمكن من تحقيق إمكاناتها االقتصادية بسبب عدد من العوامل، وبالتالي فهي متخلفة في العديد من املؤشرات 

 توسطات العاملية.املتعلقة بالتنمية باملقارنة مع متوسطات البلدان املتقدمة وكذلك امل

وعلى املستوى املالي، يتيح قطاع التمويل اإلسالمي فرصة سانحة أمام دول املنظمة لسد الفجوة القائمة على مستوى التمويل املسخر 

در أن التمويل اإلسالمي، بما في ذلك الزكاة، قد بلغ حوالي 
ُ
املتوقع أن ، ومن 2015تريليون دوالر أمريكي في عام  2لتحقيق التنمية. وق



 التجارة واملال الفصل الثالث:

 

 2019 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية

100 

. وعلى سبيل املثال، يمكن ملساهمات الزكاة التي تتم من خالل املؤسسات الرسمية أن 2020تريليون دوالر بحلول عام  3يرتفع إلى 

 يضمن وصولها إلى عدد أكبر من الناس واستفادة من هم في أمس الحاجة إليها، وبالتالي يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية املستدامة.

العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى بذل املزيد من الجهود لتحقيق التنمية املستدامة التي تتطلب تخصيص املزيد تحتاج 

من املوارد املالية لتنميتها. وكما هو موضح في خطة عمل أديس أبابا، يجب استخدام هذه املوارد املالية في مجاالت العمل الرئيسية 

رة إلى بناء القدرات من أجل إحداث تأثير قوي وإيجابي على التنمية. ومع ذلك، عادة ما يكون من الصعب السبعة ابتداءا من التجا

تؤدي قلة املوارد في  تأمين املوارد مع إجراء تحسينات في جميع هذه املجاالت ألن البلدان املانحة لها مجاالت األولوية الخاصة بها. بل

تطوير الجوهرية مثل التي في مجال التطعيم أو املساعدات الغذائية، مما يعرض حياة الناس بعض األحيان إلى إنهاء بعض برامج ال

 للخطر في بعض أنحاء العالم.

بشكل عام، تواجه دول منظمة التعاون اإلسالمي تحديات محددة باإلضافة إلى آليات حلول فريدة في التمويل من أجل التنمية يمكن 

لوحيد على العالقة الكالسيكية بين املانحين واملستفيدين. كما يساهم عدد متزايد من دول املنظمة أن تساعدهم في تجنب االعتماد ا

 بنشاط في تمويل الجهود التنموية في الدول األعضاء األخرى وكذلك غير األعضاء.

جاالت من قبيل التجارة وتطوير إن لدول منظمة التعاون اإلسالمي تاريخ طويل في مجال التعاون النشط فيما بينها في العديد من امل 

البنى التحتية وبناء القدرات واالستثمار. وال شك أن هذا التعاون أداة جد فعالة لتسهيل عملية نقل رؤوس األموال والدراية والخبرات 

نوب. مما يتيح الحيوية لتحقيق التنمية فيما بين الدول األعضاء، كما تشارك هذه الدول بنشاط في التعاون فيما بين بلدان الج

للعديد من دول املنظمة والبلدان النامية األخرى االستفادة بشكل متبادل من تجارب ومصادر بعضهم البعض مع التقدم في مسارات 

التنمية الخاصة بها. وأخيرا، لدى دول املنظمة أدوات وآليات فريدة من نوعها بما في ذلك األدوات املالية اإلسالمية وصناديق الزكاة 

ألوقاف ذات قدرة على تقديم مساهمة إيجابية كبيرة في التمويل من أجل التنمية. وبشكل عام، من شأن هذه العوامل أن تعزز وا

التمويل من أجل التنمية في دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل املساعدة على تجاوز الفهم التقليدي واالستفادة من آليات 

 الحلول الفريدة.

 



 تعبئة املوارد املحلية والدولية من أجل تمويل التنمية الفصل الخامس:

 

 2019 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | ركسيس

 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية

101 

 

 

 

 

 

 الخامس الفصل

 تعبئة املوارد املحلية والدولية من أجل تمويل التنمية 1

 

 

  

 2019 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية



 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية الجزء الثالث:

 
 2019 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية

102 

يناقش هذا الفصل دور املوارد املحلية والدولية واملساهمات التي يمكن أن تقدمها في مجال تمويل التنمية 

منظمة التعاون من خالل مراجعة األدبيات والتقارير الدولية القائمة مع التركيز بشكل خاص على بلدان 

اإلسالمي. كما يتناول أيضا التحديات الرئيسية التي تواجهها املنظمة والبلدان النامية األخرى فيما يخص 

تعبئة املوارد املحلية والدولية. وأخيرا، يسرد ويناقش مجموعة من الحلول التي يمكن أن توفر التوجيه 

تعبئة املوارد املحلية والدولية وكذلك االستفادة من  املناسب للمنظمة والعديد من البلدان النامية من أجل

 التعاون الدولي إلى أقص ى حد ممكن في مسار التنمية.

 تحقيق الترابط بين املوارد املحلية والدولية  1.1

تشكل عملية تحقيق التنمية املستدامة مهمة صعبة بالنسبة ألي دولة، ويمكن إنجازها من خالل استخدام 

علما أن العديد من البلدان النامية وعددا من و عبئة املوارد املحلية بأكثر الطرق فعالية. رأس املال البشري وت

ن بعض هذه فإ ،دول منظمة التعاون اإلسالمي تعاني من تبعات االستخدام غير الفعال للموارد املحلية

نمائية، وبالتالي تظل هذه البلدان لم تتمكن من تعبئة املوارد املحلية املتاحة بالكامل لتسخيرها في جهودها اإل 

املوارد في وضع الخمول. وفي هذا الصدد، يغدو من املهم االستفادة من املوارد الدولية املتاحة في سياق التنمية 

 من أجل اكتساء القدرة على تمويل قدر كبير من االستثمارات الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة.

ن املوارد املحلية والدولية في العادة بديال عن اآلخر، بل إنها تجسد عالقة في إطار هذا التصور، ال يعتبر أّيا مو

تكامل في عملية التنمية في البلدان النامية بحيث تحتاج إلى موارد لتمويل استثماراتها ومشاريعها. ونظرا 

دد ما تبقى من هذا لعالقة التكامل القوية القائمة بين املوارد املحلية والدولية املسخرة لتمويل التنمية، يح

الفصل أبرز التحديات القائمة ويوفر مجموعة من الحلول لكون التعرف على التحديات وإدراج الحلول 

املناسبة لها أمرا بالغ األهمية من شأنه تصميم بنية أكثر فعالية لتخصيص املوارد في العالم النامي، بما في 

 ذلك العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي.

مر من أهمية بالغة في مجال على الدول النامية تعزيز عملية تعبئة املوارد العامة املحلية ملا يكتسيه األ يجب 

للتنمية املستدامة وكذلك  2030تمويل االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة، وتنفيذ جدول أعمال 

العامة املحلية في العديد من البلدان  خطة عمل أديس أبابا. وعالوة على ذلك، تعد التعبئة الفعالة للموارد

النامية أمرا حيويا لتحقيق التنمية وبلوغ أهداف التنمية املستدامة. وعلى الرغم من أن املوارد العامة املحلية 

تعتبر، حتى اآلن، أكبر املوارد العامة التي من شأنها اإلسهام لبلوغ أهداف التنمية املستدامة، فبدون مساهمات 

دولية وقوة التعاون الدولي، ليس من املرجح للعديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي والدول النامية املوارد ال

أن تحقق أهداف التنمية املستدامة الطموحة. بحيث تشير التقديرات التي أعدها مؤتمر األمم املتحدة للتجارة 

ل أهداف التنمية املستدامة في البلدان ( إلى أن االستثمار السنوي الالزم لتموي2014والتنمية )األونكتاد، 
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تريليون دوالر  2.5تريليون دوالر أمريكي، مع تسجيل عجز سنوي قدره  4.5تريليون و  3.3النامية يتراوح ما بين 

أمريكي في القطاعات الرئيسية. ومع تواجد أرقام مختلفة لهذه الفجوة التمويلية ودوام التحديات القائمة 

 ن تعبئة املوارد املحلية والدولية القائمة واستغاللها بفعالية قد صار أمرا فائق األهمية.بشأن كيفية سدها، فإ

في املقابل، تشكل االختالالت العاملية السائدة الناجمة بشكل رئيس ي عن التدفقات املالية غير املنظمة، 

بيا للنمو االقتصادي وهجمات املضاربة والحوكمة الضعيفة لالقتصاد الكلي في عدد من البلدان ضغطا سل

على العالم النامي والبلدان املتقدمة من خالل كبح الطلب العاملي. وكنتيجة لذلك، تخلق توقعات النمو 

االقتصادي العاملي ومواطن الضعف القائمة بيئة اقتصادية عامة غير مواتية لتمويل التنمية تتميز بدورات 

الجهود التي من شأنها إنشاء تظافر املساعي املحلية والدولية االزدهار والكساد. لذلك من األهمية بمكان بذل 

لتعبئة املوارد املالية وذلك من أجل تهيئة بيئة مواتية لتحقيق األهداف اإلنمائية. وإن إنشاء مثل هذا التآزر 

اجهها والتعاون والتفاهم املشترك القوي سيكون له دورا أساسيا في عملية التصدي للتحديات املختلفة التي تو 

 العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والعالم النامي.

، 2016تعتبر املوارد املحلية بمثابة الركيزة األساسية لعملية التمويل على مستوى التنمية املستدامة. ففي عام 

 ,OECDتريليون دوالر، ما يعادل أكثر من ضعف حجم التدفقات العابرة للحدود ) 4.3بلغت إيرادات الضرائب 

(. لكن نسب اإليرادات إلى الناتج املحلي اإلجمالي الضريبي في البلدان املنخفضة الدخل واألقل نموا تبلغ 2018

% الذي يوص ى به كشرط 15%، وفي كثير من الحاالت تكون أقل بكثير من الحد األدنى البالغ 14في املتوسط 

 أساس ي لضمان فعالية أداء الدولة.

، تعد اإليرادات الضريبية أكبر مصدر للتمويل، متجاوزة بذلك حجم أي مورد 1.5كما هو موضح في الشكل 

تريليون دوالر أمريكي. وتراوحت  4.3، بلغت اإليرادات الضريبية في البلدان النامية 2016عابر للحدود. ففي عام 

ملنخفضة الدخل حتى % في البلدان ا42.4% في أقل البلدان نموا و 42.7حصتها في مزيج التمويل اإلجمالي من 

% في البلدان املتوسطة الدخل من الشريحة 78.2% في البلدان املتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا و 62.2

(. لذلك، فإنه من املهم بوجه خاص إدارة املوارد املحلية بأكثر الطرق فعالية من أجل OECD, 2018العليا )

 تحقيق التنمية املستدامة.
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 تعبئة املوارد املحلية والدولية التحديات في مجال 1.2

قد تختلف التحديات التي تواجهها البلدان النامية بسبب الخصائص املميزة لكل بلد. ويحدد هذا القسم 

ويشرح بالتفصيل عشرة تحديات مشتركة تواجهها البلدان النامية والبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

تنمية من ضعف القدرات في مجال إدارة االقتصاد الكلي واملنافع اإلسالمي في جهودها الرامية إلى تمويل ال

 املحدودة املكتسبة من تدفقات رؤوس األموال الدولية.

 )مليارات الدوالرات األمريكية( 2016 مزيج من املوارد املالية في البلدان النامية، :1.5الشكل  

 (.2018منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي )املصدر: 

، 32، الثنائية

14%

, 17, متعددة األطراف

متعددة األطراف

,  40, استثمار خاص

18%

%16, 36، التحويالت

اإليرادات 

، 97، الضريبية

44%

من الدول املتقدمة األقل نموا

,  24, الثنائية

20%

,متعددة األطراف

11 ,9%

،استثمار خاص

%14، 17، التحويالت15%، 18

اإليرادات 

،الضريبية

51 ،42%

الدول ذات الدخل املنخفض

، 69، الثنائية

5%
…,  متعددة األطراف

، استثمار خاص

181 ،13%

، 242، التحويالت

17%

اإليرادات 

، الضريبية

879 ،62%

الدول ذات الدخل املتوسط األدنى 

، 37، الثنائية

1%

%1، 34، متعددة األطراف

، استثمار خاص

704 ،17%

%3، 143، التحويالت

اإليرادات 

، الضريبية

3296 ،78%

الدول ذات الدخل املتوسط األعلى
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 ضعف القدرات في مجال حوكمة االقتصاد الكلي 1.2.1

تعتبر الحكومات مسؤولة عن تحصيل الضرائب على أساس عادل لتقديم الخدمات للعموم بهدف تحسين  

ها. ومع ذلك، فإن إدارة كمية كبيرة من األموال العامة تتطلب وجود آليات للمساءلة مستوى رفاهية مواطني

الكاملة والشفافية وانعدام الفساد، والتي تعد أيضا عناصر أساسية تنطوي عليها اإلدارة الجيدة لالقتصاد 

ادلة، فإن هناك الكلي. ومع ذلك، فإن إدارة االقتصاد الكلي تتجاوز التوفر على أنظمة ضريبية فعالة وع

حاجة لبناء قدرات قوية في مجال إدارة االقتصاد الكلي من أجل الحصول على بيئة عمل يعمها مستوى عال 

من القدرة على التنبؤ والشفافية، وأسواق يسودها النظام لضمان القدرة التنافسية للمؤسسات، وحماية 

 حقوق املستهلكين والشركات.

أن اإلدارة السليمة لالقتصاد الكلي تعزز النمو من خالل توفير بيئة أكثر أمانا اإلفتراض األكثر قبوال بيوحي 

(. واستقرار االقتصاد الكلي يعتبر مقياسا لتتبع Bleaney, 1996التخاذ قرارات االستثمار في القطاع الخاص )

البلدان القدرات في مجال حوكمة االقتصاد الكلي للبلد ومدى استعداده للصدمات. ولكن العديد من 

النامية، من بينها عدة دول في منظمة التعاون اإلسالمي، تعاني من عدم وجود استقرار متين من ناحية 

االقتصاد الكلي األمر الذي يعيق استثماراتها من أجل التنمية، وبالتالي يحد من تقدمها نحو تحقيق أهداف 

 التنمية املستدامة.  

توى االقتصاد الكلي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باملقارنة حالة االستقرار على مس 2.5يوضح الشكل 

مع مجموعات البلدان األخرى. علما أن الدرجة املنخفضة على مؤشر استقرار االقتصاد الكلي ترتبط بمستوى 

( من حيث مؤشر استقرار االقتصاد الكلي في 5.7أدنى من االستقرار. ويشير متوسط درجات بلدان املنظمة )

إلى وجود مستويات منخفضة نسبيا من االستقرار باملقارنة مع متوسطات الدول النامية غير  2018عام 

(. وكما هو متوقع، تكشف نتيجة املؤشر أن البلدان املتقدمة، في 6.3( والعالم )6.4األعضاء في املنظمة )

، الذي يمثل انعكاسا 2018املتوسط، تستأثر بأعلى مستوى من االستقرار في مجال االقتصاد الكلي في عام 

 .9.4لتسجيلها درجة 

لذلك، تحتاج البلدان النامية والعديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى إجراء إصالحات لتحسين 

قدراتها على إدارة االقتصاد الكلي من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ واالستخدام الفعال للموارد املحلية 

 إلنمائية.والدولية في ظل جهودها ا
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 نظم ضريبية غير فعالة 1.2.2

يستأثر التمويل العام بدور فريد في  

إطار دعم التنمية. وعلى وجه 

الخصوص، تلعب اإليرادات 

الضريبية دورا كبيرا في تعبئة املوارد 

العامة لكونها توفر مصدرا ملوارد 

مستقرة نسبيا وقابلة للتنبؤ من أجل 

تمويل التنمية باملقارنة مع املوارد 

ألخرى. وفي هذا السياق، فإن وجود ا

أنظمة ضريبية فعالة أمر مهم 

بالنسبة لكل من البلدان النامية 

 والبلدان املتقدمة.

ومع ذلك، تواجه البلدان النامية وعدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحديات كبيرة فيما يتعلق بامتالك 

االقتصاد املواز، وبطء النمو االقتصادي، واالعتماد  أطر وقدرات ضريبية فعالة ناجمة عن وجود ارتفاع في

الكبير على اإليرادات املتعلقة باملوارد الطبيعية وتآكل القاعدة الضريبية. وكنتيجة لهذه العوامل، تواجه هذه 

 البلدان صعوبات في إدارة حيزها املالي وتعبئة املوارد املالية من أجل التنمية.

م املساواة في الدخل، فإن البلدان النامية تتوفر حتما على قواعد ضريبية بالنظر إلى مستوى الفقر وعد

محدودة أكثر من الدول املتقدمة. ومع ذلك، فقد تقلصت قاعدة مواردها العامة املحلية بسبب الحوافز 

ملالية الضريبية والخسائر في اإليرادات، مثل تلك الناشئة عن استخدام املراكز املالية الخارجية والتدفقات ا

 100( خسارة في اإليرادات الضريبية السنوية بقيمة 2017غير املشروعة. فعلى سبيل املثال، قّدر األونكتاد )

مليار دوالر أمريكي بالنسبة للبلدان النامية والتي تتعلق بأسهم االستثمار الداخلي املرتبطة مباشرة باملراكز 

نظام ضريبي ضعيف وغير فعال، فإنه من الصعب اكتشاف املالية الخارجية. ومما ال شك فيه، في ظل وجود 

وتتبع مثل هذه املعامالت املالية )غير املشروعة( املرتبطة بفقدان قدر كبير من اإليرادات العامة، والتي تعتبر 

 ضرورية لتمويل التنمية.  

يرة لتحسين فعالية هنا، يجب على البلدان النامية والعديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي بذل جهود كب

الضريبية التي من شأنها أن تساعد على زيادة قاعدتها الضريبية، والحد من التدفقات املالية غير  نظمهاأداء 

املشروعة، والحد من األنشطة االقتصادية غير الرسمية، وتوليد إيرادات عامة أكثر استقرارا وقابلة للتنبؤ 

 2018حالة االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي،  :2.5الشكل  

سوأ(. مالحظة: أ) 0 -)أفضل(  10(. املقياس: BTIاملصدر: مؤشر برتلسمان للتحول )

؛ حجم عينة البلدان النامية غير األعضاء 47إلسالم: حجم عينة منظمة التعاون ا
 129؛ حجم عينة العالم: 9؛ حجم عينة البلدان املتقدمة: 73في املنظمة: 
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ية ال تولد دخال من أجل خطط االستثمار الوطنية فحسب، بل من أجل تمويل التنمية. فإن النظم الضريب

تبرز أيضا كمصدر رئيس ي للمعونة اإلنمائية املوجهة نحو البلدان النامية. وفي هذا الصدد، يمكن أن تؤدي 

التحسينات على النظم الضريبية إلى زيادة مستوى املصادر العامة املوجهة إلى املساعدات اإلنمائية في عدد 

 ان املنظمة.من بلد

 ارتفاع نسبة عدم املساواة وانخفاض املدخرات 1.2.3

تتميز البلدان النامية والعديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي بارتفاع املستوى السائد لعدم املساواة 

وانخفاض نسب املدخرات. وتؤثر النسب املرتفعة لعدم املساواة وانخفاض املدخرات سلبا على جهودهما في 

تنمية، مثل تقليص اإليرادات العامة وتفعيل االقتصاد املواز الذي تظل فيه تدفقات املوارد ظل تمويل ال

% فقط 13، بلغ املعدل الوسيط بين البلدان املنخفضة الدخل 2016الدولية محدودة للغاية. ففي عام 

(IMF & al., 2016 )-  ستدامة النتائج % املعترف بها على أنها الحد األدنى الضروري ال 15أي أقل من عتبة

% 34.3 نسبة االقتصادي في امليدان والتنميةاإلنمائية. وللمقارنة، بلغ املعدل الوسيط في دول منظمة التعاون 

 (.OECD, 2017) 2016في عام 

على مدى السنوات الخمس املاضية، بلغت املدخرات الوطنية كنسبة مئوية من الناتج املحلي و في املقابل، 

% 26% وإجمالي االستثمار أقل من 30عة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، ما يقرب من اإلجمالي، في مجمو 

(. وتشير هذه األرقام إلى أن بلدان املنظمة بحاجة إلى إيجاد طرق Nafar, 2019من الناتج املحلي اإلجمالي  )

 ة.ووسائل بديلة فعالة لتوجيه املدخرات املحلية الخاملة نحو استثمارات من أجل التنمي

في هذا الصدد، يمكن للقطاع املالي أن يساهم بشكل كبير من خالل املساعدة في زيادة نسبة املدخرات وتوافر 

الوصول إمكانية ( أن التنمية املالية )2019املوارد )املدخرات( من أجل االستثمار. فقد أظهر زهانغ وناصور )

بير من عدم املساواة والفقر.  وكنتيجة لذلك، يمكن والعمق والكفاءة واالستقرار( من شأنها أن تقلل إلى حد ك

تعبئة املوارد املحلية والدولية بفعالية أكبر من أجل التنمية. ولكن التحرر املالي )غير الخاضع للسيطرة( من 

شأنه أن يزيد من تفاقم الالمساواة والفقر. فأثناء مكافحة عدم املساواة وبذل الجهود لتحسين مستوى 

لوائح فعالة بشأن األسواق املالية ذات أهمية بالغة. وخالف ذلك، يمكن أن  وضعبح عملية املدخرات، تص

تؤدي هذه الجهود إلى آثار عكسية عن طريق تقليص املوارد املحلية املتاحة والحد من اآلثار اإليجابية املحتملة 

 للموارد الدولية على التنمية.
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 هاوالقدرة على تحملأعباء الديون الثقيلة على البلدان النامية  1.2.4

نظرا النخفاض اإليرادات العامة واالحتياجات املتزايدة لالستثمار من أجل التنمية، ارتفع حجم االعتماد على 

مستوى الديون العامة في العديد من البلدان النامية خالل العقد املاض ي. ويقدر إجمالي مخزونات الديون 

تريليون دوالر أمريكي في  7.64خالل العقد املاض ي، حيث بلغت % سنويا 8.5الخارجية للدول النامية بنسبة 

.  وبالنسبة للبلدان النامية، ارتفعت حصة الدين الخارجي العام والدين الذي تضمنه الحكومة 2017عام 

 ,UNCTAD) 2017% في عام 60إلى أكثر من  2000% في عام 41لصالح الدائنين من القطاع الخاص من 

ى، قامت البلدان النامية، خاصة في العقود األخيرة، بتحويل سلبي صافي متواصل ملواردها (. وبعبارة أخر 2019

 إلى الدول النامية.

، مزودا صافيا للموارد إلى بقية العالم، 1980تشير إحدى التقديرات إلى أن البلدان النامية باتت، منذ عام 

. ولم يقلل هذا التحويل الصافي، خاصة (UNCTAD, 2018تريليون دوالر أمريكي ) 16.3حيث بلغت حوالي 

ذلك املوجه نحو البلدان املتقدمة، من املبلغ اإلجمالي لخدمات الدين الخاصة بها بحيث أن الطلب على 

االقتراض لم يتقلص. وفي الواقع، يؤدي االستخدام غير الكفء لألصول في العالم النامي بما في ذلك العديد 

ي إلى زيادة إجمالي رصيد الدين وأيضا التقليل من قدراتها على السداد في من دول منظمة التعاون اإلسالم

 املستقبل.

نتيجة املؤشر على مستوى  3.5هناك بعض األرقام التي تدعم هذه الحجة، فعلى سبيل املثال، يعرض الشكل و 

. بحيث تستخدم 2018االستخدام الفعال لألصول )امليزانية العامة واملوارد البشرية( من منظور مقارن في عام 

 4.0بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط، األصول بشكل غير فعال جدا حاصلة بذلك على درجة 

(. فيما حصلت البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، في 8.4باملقارنة مع متوسط البلدان املتقدمة )

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وعليه، يجب  التي كانت أفضل بقليل عن متوسط 4.7املتوسط، على درجة 

معالجة أوجه القصور هذه والتي شوهدت في استخدام األصول في العالم النامي عموما وبشكل خاص في 

 أهداف التنمية املستدامة.نصوص عليها في بلدان املنظمة لتمكينها من الوصول إلى الغايات امل
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تشكل نقاط الضعف املتزايدة الناجمة 

الديون في البلدان النامية والعديد عن 

من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

تحديا أمام التنفيذ السريع لخطة 

وبلوغ  2030التنمية املستدامة لعام 

أهداف التنمية املستدامة. ومن املعلوم 

أن االحتياجات االستثمارية لبلوغ 

أهداف التنمية املستدامة تتراوح بين 

مليون دوالر. وفي  تريليون دوالر بدال من

بعض البلدان النامية، تتجاوز املوارد 

املخصصة حاليا لخدمة الديون امليزانية 

املخصصة لالستثمارات املرتبطة 

 بالتنمية.

عادة ما يخلص االستخدام غير الفعال ألصول البلدان النامية املخصصة لتلبية احتياجاتها من تمويل ف

من القدرة على الوصول إلى املزيد من األموال ولكنها هذه األخيرة زادت التنمية بإصدار سندات الخزانة. فقد 

 زادت من نقاط الضعف املتعلقة باالستثمارات املستقبلية.

تبرز مخاطر العمالت من بين األخطار األخرى التي تحول دون استمرارية سداد الديون في العالم النامي، إذ أن 

مريكي في البلدان النامية، مما يجعل التقلبات في العمالت الوطنية مقابل تحديد الدين الخارجي يتم بالدوالر األ 

 الدوالر األمريكي عادة ما تؤدي إلى تفاقم خطر التخلف عن السداد خاصة في حالة حدوث صدمة اقتصادية.

 % من البلدان النامية ذات الدخل املنخفض نفسها إما40نتيجة لهذه العوامل، تجد حاليا ما يقرب من و 

 UNCTAD, 2018 andتتخبط في مستويات عالية من خطر مواجهة حالة مديونية حرجة أو عرضة لذلك )

OECD, 2017 لذلك يجب معالجة قضية أعباء الديون على البلدان النامية بطريقة يمكنها من خاللها تحمل .)

لك، فإن البلدان النامية سداد ديونها دون تقويض قدراتها بشأن االستثمارات املتعلقة بالتنمية. وخالف ذ

وعدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لن تتمكن من تلبية أهداف التنمية املستدامة وستجد نفسها في 

 حلقة مفرغة من االقتراض )املحلي والخارجي( وسداد الديون بدال من االقتراض لتمويل التنمية.

 2018االستخدام الفعال لألصول،  :3.5الشكل  

)أسوأ(. مالحظة:  0 -)أفضل(  10(. املقياس: BTIاملصدر: مؤشر برتلسمان للتحول )
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 قدرات ضعيفة لجمع البيانات والرصد 1.2.5

ملية الرصد على الصعيدين الوطني والدولي أمرين بالغي األهمية للحصول على بنية مالية تعتبر البيانات وع 

فعالة داعمة للتنمية. وإن العديد من البلدان النامية وعدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي تواجه مشاكل 

ة والتدفقات املالية واملساعدة في إنتاج اإلحصاءات والبيانات وفقا للمعايير الدولية مثل الديون واألرصدة املالي

اإلنمائية. ومن شأن البيانات املوثوقة والشاملة واآلنية أن تساعد البلدان النامية وصناع القرار في مراقبة 

وضع االقتصاد وتحديد املخاطر وتخفيف الصدمات. كما أن تحسين القدرات في مجالي البيانات والرصد من 

فافية واملساءلة لكل من البلدان املانحة واملستفيدة، ال سيما بالنسبة شأنه أن يساعد كذلك في زيادة الش

تحسين قياس ورصد وإدارة  في ظلللتدفقات املالية الرسمية. وتعتبر اإلحصاءات املوثوقة عنصرا رئيسيا 

 (.EUROSTAT, 2018نتائج املساعدة اإلنمائية )

البيانات، مثل اكتمالها وتوقيتها ودقتها واإلبالغ على وجه الخصوص، ال تؤدي أوجه القصور القائمة في جودة 

عنها فيما يتعلق باملوارد املحلية والدولية، إلى خلق مشكلة لصناع السياسات الوطنية في عمليات اتخاذ 

القرارات الخاصة بهم فحسب، بل تميل إلى تضليل الجهات الفاعلة الدولية واملوارد املسخرة من أجل التنمية. 

ترتبط جودة البيانات الضعيفة بزيادة نقاط الضعف املالية، والصعوبات في تأمين التمويل،  ونتيجة لذلك،

 (.Griffiths, 2017وارتفاع تكاليف االقتراض، وحالة املديونية الحرجة للعديد من البلدان النامية )

 تعاون دولي هزيل 1.2.6

ظمة التعاون اإلسالمي على تحقيق من شأن التعاون الدولي أن يساعد البلدان النامية وعدد من بلدان من

التنمية وتلبية أهداف التنمية املستدامة. فهو، من ناحية، ال يساعد البلدان النامية على تحسين القدرات 

الوطنية فحسب، بل يجلب أيضا املعارف والخبرات وأفضل املمارسات املتاحة في مسألتي التنمية وبناء 

ساعدة البلدان النامية وعدد من بلدان املنظمة على زيادة اإليرادات القدرات. ومن ناحية أخرى، يميل إلى م

( التكلفة 2005قّدرت كوبهام )فقد العامة من خالل دعمها في جهود مكافحة التهرب والتجنب الضريبي. 

مليار دوالر أمريكي  385اإلجمالية للتسرب الناجم عن التهرب والتجنب الضريبي في البلدان النامية بمبلغ 

 ويا.سن

تضرب املنافسة الضريبية الضارة املنتهجة بين البلدان النامية لجذب األموال الدولية واملستثمرين أيضا 

مسارات التنمية من خالل الحد من اإليرادات العامة املحتملة. وتبرز مسألة التعاون الدولي الهزيل السائد في 

ة الضريبية الضارة بشكل عام باعتبارها تحد مهم مثل هذه القضايا املهمة من التهرب الضريبي إلى املنافس

 يجب معالجته من قبل البلدان النامية وعدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي.
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من خالل  2018مستوى مشاركة مجموعات البلدان في مجال التعاون الدولي في عام  4.5يوضح الشكل 

في املتوسط، حصلت بلدان وة والتعاون اإلقليمي. مراعاة ثالثة أبعاد: االستخدام الفعال للدعم واملصداقي

منظمة التعاون اإلسالمي على أقل 

( باملقارنة مع مجموعات 6.0درجة )

البلدان األخرى حيث يبلغ املتوسط 

. وفي املقابل، تحرز 6.6العاملي 

البلدان املتقدمة، في املتوسط، 

تقدما جيدا من حيث التعاون 

ا ، مم9.4الدولي حاصلة على درجة 

ينطوي على وجود إرادة قوية وقدرة 

على التعاون مع الجهات الداعمة 

 واملنظمات الخارجية.

في هذا السياق، تحتاج البلدان و

النامية وعدد من بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي إلى تحسين قدراتها 

املؤسسية وأطر عملها في مجال 

رد الدولية لتمويل التنمية. وخالف ذلك، سيستمر التعاون لتعبئة املوارد املحلية وجذب املزيد من املوا

املستوى الضعيف للتعاون الدولي امللحوظ في العالم النامي وعدد من بلدان املنظمة في تشكيل عائق مهم 

 أمام تمويل التنمية.

القضايا املتعلقة بالتنسيق والقدرات في مؤسسات التنمية الوطنية وبنوك التنمية  1.2.7

 املتعددة األطراف

بنوك ومؤسسات التنمية الوطنية دورا حيويا في تعبئة املوارد املحلية من خالل تحديد أوجه التطابق  تلعب

بين رواد األعمال ودعمهم. وهي تضطلع عادة بدور املحفز عن طريق سد فجوات التمويل التي تتجنبها 

التحتية الضخمة ذات املؤسسات املالية الخاصة بشكل مباشر، مثل تلك التي تنطوي على مشاريع البنية 

(. كما تستثمر هذه البنوك UNCTAD, 2017 and 2018فترات تنفيذ طويلة، والتي تتطلب تمويال طويل األمد )

 .بمفردهضعيفا للقيام بمشاريع االستثمار  اواملؤسسات في املجاالت التي ُيبدي فيها القطاع الخاص استعداد

 2018وضع التعاون الدولي،  :4.5الشكل  

)أسوأ(. مالحظة:  0 -)أفضل(  10(. املقياس: BTIاملصدر: مؤشر برتلسمان للتحول )

؛ حجم عينة البلدان النامية غير األعضاء 47اإلسالم: حجم عينة منظمة التعاون 
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ول املحلية املحدودة للتمويل، ونقص رأس املال البشري على يؤثر كل من القدرات املؤسسية الضعيفة، واألص

التأثير الكلي ملؤسسات التنمية الوطنية على تمويل التنمية. وفي بعض البلدان النامية، ال يمكن ملؤسسات/ 

بنوك التنمية الوطنية الحصول على دعم سياس ي قوي ملواءمة املهام املنوطة بها مع استراتيجيات التنمية 

النشط مع مؤسسات التعاون اإلنمائي اإلقليمية  اوانخراطه اة والعمل وفقا لذلك. ومن شأن تعاونهالوطني

بما في ذلك بنوك التنمية املتعددة األطراف أن يكون بالتالي بالغ األهمية. ومع ذلك، يمكن القول بأن البلدان 

ال التي توفرها هذه الوكاالت النامية وبعض دول منظمة التعاون اإلسالمي لم تستفد من الفرص واألمو 

اإلقليمية والدولية على املستويات املثلى بسبب ثغرات االتصال واملعلومات، وضعف املعرفة باملعامالت 

 وإجراءات العمل الخاصة بها، واالفتقار إلى اإلرادة السياسية والتوجيه السليم.

التعاون اإلسالمي إلى تقييم كفاءات وقدرات في هذا السياق، تحتاج البلدان النامية وعدد من بلدان منظمة و

بنوك/ مؤسسات التنمية الوطنية لديها من أجل مواءمة استراتيجياتها مع خطط التنمية الوطنية وكذلك 

أهداف التنمية املستدامة. وخالل هذه العملية، يمكن للمؤسسات اإلقليمية والدولية بما في ذلك بنوك 

ون جهات ُمسهلة وُمحفزة مهمة لتحقيق هذا التحول من خالل توفير الخبرات التنمية املتعددة األطراف أن تك

واالستشارات واملعارف. وعالوة على ذلك، فإن لدى بنوك التنمية املتعددة األطراف القدرة على لعب دور أكبر 

اإلسالمي في تمويل التنمية شريطة أن تتعامل معها البلدان النامية والبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 بشأن مشاريع تنمية ملموسة ومقبولة لدى البنوك.

 التدفقات املالية غير املشروعة 1.2.8

( هي حركات غير قانونية للنقود أو رؤوس األموال من بلد إلى آخر. وبعبارة IFFsالتدفقات املالية غير املشروعة )

قانونية والتهرب من الضرائب. أخرى، هي تحركات رؤوس األموال عبر الحدود ألغراض إخفاء األنشطة غير ال

وال يمكن تحديد اآلثار االقتصادية املباشرة للتدفقات املالية غير املشروعة من قبل البلدان النامية على وجه 

التحديد بالنظر إلى وجود آراء مختلفة بشأن تعريفها ونطاقها. وعلى سبيل املثال، يزعم بعض الخبراء أن جزءا 

التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات ال يتماش ى تماما مع التحويالت القانونية من عمليات تحويل األرباح 

الدولية، وبالتالي يمكن اعتبارها جزءا من التدفقات املالية غير املشروعة بسبب تجنب الضرائب وإساءة 

 (.Chowla and Falcao, 2016استخدام القوة االحتكارية )

لفة فيما يتعلق بتعريف ونطاق التدفقات املالية غير املشروعة، هناك على الرغم من وجود وجهات نظر مختو 

تشكل تحديات كبيرة أمام البلدان النامية فهي إجماع واسع في األدبيات السياسية واالقتصادية حول عواقبها. 

املالية  (، تحرم التدفقات2014وعدد من بلدان منظمة التعاون إلسالمي في سياق التنمية. ووفقا لـهيركينارث )

غير املشروعة البلدان املتضررة من مبالغ كبيرة لصناديق االستثمار، والتي يمكن أن تحفز النمو االقتصادي 
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فيد في تكملة القروض األجنبية ومدفوعات املعونة في تمويل القطاع العام. وتشير التقديرات إلى أن البلدان 
ُ
وت

الر أمريكي كل عام من خالل التدفقات املالية غير املشروعة. النامية تعاني من خسارة مالية تصل إلى مليار دو 

 (.GIZ, 2019ويمثل هذا ستة أضعاف ما يتلقونه في املساعدة اإلنمائية الرسمية )

على العموم، تعتبر اآلثار املباشرة وغير املباشرة للتدفقات املالية غير املشروعة مدمرة بشكل خاص بالنسبة 

كل متزايد الجهود املحلية والدولية لتعزيز التنمية املستدامة. وعلى وجه للبلدان النامية وتقوض بش

الخصوص، تقوض مثل هذه الجهود من خالل تقليص املوارد املحلية املتاحة وإضعاف التعاون الدولي لتمويل 

ة من أهداف التنمية املستدامة في إطار خط 4.16التنمية. وكنتيجة لذلك، من غير املرجح تحقيق املقصد 

والذي يهدف إلى "الحد بقدر كبير من التدفقات غير املشروعة لألموال  2030التنمية املستدامة لعام 

دون ضمان تعاون دولي قوي واستعادة الثقة بين الشركات متعددة الجنسيات واالقتصادات  ،واألسلحة"

 النامية.

 املساعدة اإلنمائية الرسمية غير الفعالة واملحدودة 1.2.9

، 1969( املقياس الكمي الرئيس ي للتعاون اإلنمائي الدولي منذ عام ODAاإلنمائية الرسمية ) تعتبر املساعدة

% بموجب قرار صادر عن 0.7% من دخلها )اعتمد االلتزام بنسبة 0.7حيث تهدف الدول املتقدمة إلى توفير 

الدولية الرئيسية املتعلقة ، ومنذ ذلك الحين، أعيد االلتزام به في مؤتمرات القمة 1970األمم املتحدة في عام 

. وتجمع أرقام املساعدة اإلنمائية الرسمية من قبل 2015بالتمويل، آخرها في أجندة عمل أديس أبابا في عام 

االقتصادي(. ويقع على عاتق املجتمع  في امليدان والتنميةلجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون 

يكفي من التمويل العام الدولي لدعم الجهود املحلية في تعبئة املوارد من الدولي مسؤولية هامة في جمع ما 

أجل التنمية املستدامة. إذ تظل املعونة مصدرا حيويا للتمويل، خاصة في أقل البلدان نموا، حيث تمثل أكثر 

الوحيد املتاح من ثلثي التمويل الخارجي، وفي السياقات الهشة واملتأثرة بالصراع، حيث غالبا ما تكون املورد 

(. ومع ذلك، لم يحقق سوى عدد قليل من البلدان األهداف بشكل OECD, 2018لتوفير الخدمات األساسية )

 منتظم منذ إنشاء آلية املساعدة اإلنمائية الرسمية.

ظلت بيئة االقتصاد الكلي العاملية غير مواتية للجهود املبذولة لزيادة تمويل التنمية، وظلت أسئلة حول 

(. وبالتالي، فإن UNCTAD, 2017امة النمو على املدى الطويل في عدد من البلدان املتقدمة قائمة )استد

هذه العديد من البلدان املتقدمة لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق باملساعدة اإلنمائية الرسمية. وقد انخفضت 

. كما بلغ 2017% في عام 0.31إلى  2016% في عام 0.32 نسبة كحصة من إجمالي الدخل القومي من األخيرة

مليار دوالر أمريكي في  146.6صافي املساعدة اإلنمائية الرسمية الواردة من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية 

 (.OECD, 2018) 2016% بالقيمة الحقيقية من عام 0.6، مسجلة انخفاض طفيف قدره 2017عام 
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ملساعدة اإلنمائية الرسمية، هناك عدد من فضال عن الفشل في تحقيق األهداف املرسومة بخصوص ا

القضايا التي يجب معالجتها والتي تعيق فعالية هذه املساعدة في تمويل التنمية. أوال، يمكن للبلدان املانحة 

أن تبلغ عن إلغاء الديون كجزء من املساعدة اإلنمائية الرسمية في سنة إعادة الهيكلة، وبالتالي فإن البلد 

يحصل على هذا الجزء من املساعدة املعنية. ثانيا، هناك بعض التقديرات التي تفيد بأن هذه املستفيد قد ال 

 ذات البلدان من أكثر  األدنىالتدفقات تستفيد منها، بشكل غير متناسب، البلدان ذات الدخل املتوسط 

أوضح ضرورية  ، تعتبر زيادة تخصيصات املساعدة اإلنمائية الرسمية ذات أهدافثالثا. املنخفض الدخل

لتحقيق تقدم في اللحاق بالركب. رابعا، يعتبر تحسين قدرات التتبع والرصد ضروريا لقياس املساعدة اإلنمائية 

(. أخيرا، تضعف فائدة أرقام املساعدة اإلنمائية OECD, 2018الرسمية للبلدان املانحة والبلدان املستفيدة )

نمائي الدولي املتاحة لصالح البلدان النامية بإدراج عدة فئات الرسمية باعتبارها قياسا ملوارد التعاون اإل 

(. وتشكل جملة هذه القضايا UNCTAD, 2017تشمل تكاليف الجهات املانحة، ال سيما تكاليف الالجئين )

تحديات لعدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان النامية في االستفادة من املساعدة اإلنمائية 

د املستويات املرغوبة وعوامل تحد من إنجازاتها وقدراتها على تمويل التنمية من خالل املساعدة الرسمية عن

 اإلنمائية الرسمية.

 املنافع املحدودة املكتسبة من تدفقات رؤوس األموال الدولية 1.2.10

اعد يمكن لتدفقات رؤوس األموال الدولية، بما في ذلك املحافظ واالستثمار األجنبي املباشر معا، أن تس

البلدان النامية بعدة طرق في جهودها لتمويل التنمية، إذ أن تدفقات رؤوس األموال تجلب رؤوس أموال 

إضافية إلى االقتصاد وتميل إلى تحفيز النمو االقتصادي. وعلى وجه الخصوص، من شأن االستثمار األجنبي 

ئب التي تدفعها الشركات متعددة تساعد الضراو املباشر أن يجلب تقنيات جديدة ويعزز التجارة الدولية. 

الجنسيات على زيادة اإليرادات العامة. كما أن العمالة التي توفرها هذه الشركات ال تقلل من البطالة فحسب، 

 بل توفر أيضا دخال إضافيا للعديد من األسر املعيشية.

ألجل، وخاصة في شكل كشفت بعض األدلة في عدد من البلدان النامية أن تدفقات رؤوس األموال القصيرة ا

استثمارات في املحافظ املالية، قد تعيق النمو االقتصادي في حالة هروب رؤوس األموال عند حدوث صدمة. 

وعلى وجه الخصوص، إذا لم تكن األسواق املالية منظمة بشكل جيد كما هو الحال في عدد من البلدان 

للمضاربة. وعندما يتعلق األمر باالستثمار األجنبي النامية، فإن األسواق تظل غير محمية عندما يحدث هجوما 

النوع التأسيس ي من هذا االستثمار بتكنولوجيات  جذباملباشر، يمكن لبعض البلدان النامية في الغالب 

صديقة للبيئة. ويفضل عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات االستثمار األجنبي املباشر من نوع براونفيلد 

ة قائمة في بلد مضيف يستخدم غالبا تكنولوجيا أقل تطورا باملقارنة مع بلدها األصلي. حيث يتم شراء شرك
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وبالتالي، فإن اآلثار اإليجابية املتوقعة من االستثمار األجنبي املباشر في عدد من البلدان النامية والبلدان 

خفضت حصة بلدان املنظمة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تظل محدودة نسبيا. وعلى سبيل املثال، ان

علن من 
ُ
(. وفي هذا SESRIC, 2018) 2017% في عام 17.9إلى  2016% في عام 27.4في االستثمار التأسيس ي امل

السياق، ال ينبغي لبلدان املنظمة والعالم النامي التركيز فقط على جذب املزيد من االستثمار األجنبي املباشر 

دة الجنسيات التي تتوافق مع تطلعاتها اإلنمائية. وعالوة على ذلك، ولكن أيضا محاولة جذب الشركات متعد

عنى بالسوق املالية بهدف التقليل إلى أدنى حد من هجمات املضاربة 
ُ
من الضروري تطوير قواعد وأنظمة ت

 املحتملة التي يمكن أن تعيق الجهود املبذولة لتمويل التنمية.

 حلول ممكنة للتغلب على التحديات 1.3

مجاال تشكل  11ى عشرة تحديات رئيسية تم تحديدها في القسم السابق، يسرد هذا القسم ويناقش بالنظر إل

حال ممكنا لتركز عليها البلدان النامية والبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أثناء الجهود التي تبذلها 

كلي إلى االستفادة بشكل أفضل من لتمويل التنمية انطالقا من تحسين القدرات في مجال إدارة االقتصاد ال

 تدفقات رؤوس األموال الدولية.

 تحسين القدرات في مجال إدارة االقتصاد الكلي 1.3.1

في إطار غياب اإلدارة السليمة لالقتصاد الكلي، من غير املرجح أن تقوم البلدان النامية وعدد من بلدان 

وارد الدولية. وفي هذا الصدد، تحتاج بلدان املنظمة املنظمة بتعبئة املوارد املحلية بالكامل واالستفادة من امل

إلى تصميم سياسات لتعزيز إدارة االقتصاد الكلي في األبعاد الثالثة جميعها، وهي: القدرات التنظيمية 

والتشريعية واإلدارية على الجبهتين النقدية واملالية معا. ومن الضروري إقامة تنسيق استراتيجي بين السياسات 

املالية إليجاد ظروف تتسق مع االستثمار املحلي القوي، وديناميات أسعار الصرف املستقرة والقابلة النقدية و 

 للتنبؤ، واستدامة الديون الخارجية على مدى فترات زمنية طويلة.  

في هذا السياق، ينبغي أن تكون الخطوة األولى هي تحديد املجاالت اإلشكالية املرتبطة بجودة إدارة االقتصاد و

الكلي وإعداد خارطة طريق استراتيجية بمشاركة الفاعلين املعنيين. وتبرز اإلرادة السياسية وااللتزام القوي 

باعتبارهما عاملين رئيسيين للنجاح في عملية اإلصالح هذه. ونظرا لكون عملية تحسين جودة إدارة االقتصاد 

األجل مع مؤشرات أداء رئيسية ملموسة  الكلي تتطلب وقتا وصبرا وجهودا دؤوبة، يجب وضع سياسات طويلة

وتنفيذها. وهذا من شأنه أن يساعد بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ليس فقط في تقليل عدد الصدمات في 

االقتصاد وضمان استقرار االقتصاد الكلي ولكن أيضا في االستفادة بشكل أفضل من املوارد املحلية ظل 

 والدولية من أجل التنمية.
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 حات فعالة على النظام الضريبي من أجل نظام سليم للمالية العامةإجراء إصل  1.3.2

يمكن لإلطار السليم للمالية العامة أن يساعد البلدان النامية وعدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على 

رؤوس على تعبئة املوارد املحلية الخاملة وجذب  اتحسين اإلدارة والشفافية واملساءلة. وهذا بدوره سيساعده

األموال الدولية لتمويل التنمية. وينبغي أن تركز اإلصالحات الفعالة للنظام الضريبي على تحسين املوقف 

العام للمالية العامة عن طريق توليد إيرادات عامة مستدامة وقابلة للتنبؤ من أجل تمويل التنمية بدال من 

ثبيط األنشطة االقتصادية املحلية. وبالتالي، زيادة اإليرادات العامة إلى الحد األقص ى حتى لو سبب ذلك ت

هناك حاجة إلى آلية تخطيط سليمة للحصول على تكوين سليم لإليرادات والنفقات العامة، بالنظر إلى آثارها 

 التوزيعية ودورها في توليد الحوافز لعناصر معينة خاصة بالطلب والعرض.

دان النامية وبلدان منظمة التعاون اإلسالمي تتمتع بقدرات أخيرا، يعتبر الحيز الضريبي ديناميكيا. فبعض البل 

يمكنها من االستثمار أكثر في  ضخمهائلة فيما يتعلق بجمع اإليرادات، وبالتالي تميل إلى امتالك حيز ضريبي 

التنمية. وقد أنشأت بعض تلك البلدان آليات مركزية للرصد الضريبي لتتبع ومراقبة النفقات العامة من 

املتعلقة بدول الفضلى يل الخالفات. ومن شأن هذه املجموعة الواسعة من التجارب واملمارسات أجل تقل

منظمة التعاون اإلسالمي أن توفر بعض املعلومات والتوجيهات العملية لبلدان املنظمة األخرى التي ترغب في 

تملة للتعاون البيني في املنظمة االستفادة والتعلم. وفي هذا الصدد، ال ينبغي التقليل من أهمية األدوار املح

 والتعاون بين بلدان الجنوب في عملية إصالح النظام الضريبي.

 مكافحة التدفقات املالية غير املشروعة  1.3.3

تعد معالجة التدفقات املالية غير املشروعة ضرورية ملكافحة التهرب أو التجنب الضريبي وبالتالي يجب أن 

النظام الضريبي على نطاق أوسع. ومن شأن مكافحة التدفقات املالية تكون مكونا أساسيا في عملية إصالح 

غير املشروعة أن تساعد في توليد املزيد من اإليرادات العامة واملوارد املحلية لتمويل التنمية. ومن أجل تحقيق 

قات هذه األهداف الطموحة، فإن التوفر على تعاون ضريبي دولي فعال أمر ضروري ليس فقط ملحاربة التدف

املالية غير املشروعة ولكن أيضا للحصول على نظام ضريبي يمكنه تسهيل عملية تنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة. وتعتبر محاربة املالذات الضريبية، وضمان مستوى عال من الشفافية الضريبية، وتبادل املعلومات 

بل للحد من التدفقات املالية غير في الوقت املناسب حول التدفقات املالية الدولية املشبوهة بعض الس

 املشروعة.

في غياب تعاون قوي بين البلدان، ستكون عملية التقليص الناجحة من هذه التدفقات املالية غير املشروعة 

أمرا غير ممكن. ومن شأن الجهود الدولية واإلقليمية املبذولة على هذه الجبهة أن تساعد عدد من دول منظمة 
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ى إجراء مثل هذه اإلصالحات واتخاذ التدابير ذات الصلة بشكل أسهل نسبيا. فعلى سبيل التعاون اإلسالمي عل

املثال، عقدت منصة التعاون بشأن الضرائب، التي تتألف من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية 

ل الضرائب وأهداف في امليدان االقتصادي واألمم املتحدة ومجموعة البنك الدولي، أول مؤتمر عاملي لها حو 

. ومن خالل املشاركة الفعالة في هذه املناقشات اإلقليمية والدولية حول 2018التنمية املستدامة في فبراير 

هذا املوضوع، ستتاح لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي أيضا فرص لصياغة اآلليات التي ترمي إلى إيجاد 

نشاؤها ملكافحة التدفقات املالية غير املشروعة. وعالوة الحلول السياسية على الصعيد الدولي والتي سيتم إ

 على ذلك، توفر مثل هذه املنصات حيزا لتبادل التحديات الخاصة بكل دولة مع مجموعة أوسع من البلدان.

تمكين بنوك/ مؤسسات التنمية الوطنية وربط أواصر التعاون مع بنوك التنمية  1.3.4

 املتعددة األطراف

نمية الوطنية في عملية التنمية في البلدان النامية بما في ذلك عدد من دول تساهم بنوك ومؤسسات الت

منظمة التعاون اإلسالمي من خالل توفير التمويل بتكلفة أقل واستحقاق طويل األجل. وعادة ما تدعم املشاريع 

على املدى التي ال يكون فيها القطاع الخاص والبنوك متحمسا جدا لتوفير التمويل بسبب انعدام الربحية 

القصير أو الشكوك املتأصلة في بعض املشاريع. كما أنها توفر املساعدة الفنية لبعض املشاريع املهمة التي 

سيكون لها تأثير كبير على عملية تعبئة املوارد املحلية والتنمية على املدى الطويل. ويمكن لبنوك التنمية 

التمويل على الصعيد اإلقليمي واملساعدة في تمويل الوطنية أيضا أن تساعد في سد الفجوات القائمة في 

 التنمية االقتصادية في بلدان أخرى كجزء من استراتيجية أوسع للتعاون اإلنمائي فيما بين بلدان الجنوب.

في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان النامية، تعاني هذه املؤسسات من نقص و

الية القوية لتمويل املشاريع على عكس عدد من بنوك التنمية الراسخة اإلقليمية واملتعددة في املوارد امل

األطراف. كما تواجه صعوبات في جذب رأس مال بشري عالي الجودة والحفاظ عليه بسبب ضعف الهياكل 

ك ومؤسسات املؤسسية أو مكافآت مالية أقل جاذبية بالنسبة للموظفين. ولذلك، فإنه من املهم تمكين بنو 

التنمية الوطنية من حيث اآلفاق املالية، واملوارد البشرية، والقدرات/ األدوات الفنية املتاحة. وفي هذا اإلطار، 

يمكن للتعاون مع بنوك التنمية املتعددة األطراف أن يلعب دورا حاسما بحيث تتوفر على موارد مالية هائلة 

تستأثر بخبرات واسعة مكتسبة في مختلف البلدان النامية  وآليات مؤسسية مجهزة جيدا. وعالوة على ذلك،

وكذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، مثل املساعدة الفنية واملالية، وتبادل الخبرات ولعب دور الوسيط 

لنقل املعارف. كما ينبغي البحث عن إمكانية إنشاء شبكة فعالة من فرص التعاون بين البنوك اإلنمائية 

قليمية واملتعددة األطراف. بحيث من شأن هذه الشبكات أن تكون مفيدة في مساعي معالجة الوطنية واإل

 الصعوبات املالية القائمة في تمويل بعض مشاريع التنمية.
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 التركيز على التعاون بين دول الجنوب والتعاون البيني في منظمة التعاون اإلسلمي 1.3.5

ية لعب دور رئيس ي في بناء القدرات في مجال تعبئة املوارد التعاون بين بلدان الجنوب على إمكانمجال يتوفر 

املحلية في العالم النامي. ويمكن تعزيز الجهود املبذولة في هذا املجال من خالل إنشاء مجموعات عمل/ آليات 

إقليمية حول مختلف القضايا التي تمثل اهتماما مشتركا في تمويل التنمية مثل التعامل مع التهرب الضريبي. 

بين البلدان النامية وكذلك الفضلى يمكن لهذه املجموعات واآلليات تسهيل تبادل املعلومات واملمارسات و 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وفي سياق مماثل، يمكن للبلدان النامية إلى جانب عدد من بلدان املنظمة، 

إلقليمية لتسهيل تحليل املعامالت في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، العمل على إيجاد بعض األدوات ا

 الدولية مثل التعامل مع التدفقات املالية غير املشروعة.

من أجل إقامة شراكة قوية بين البلدان النامية وبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، من األهمية بمكان زيادة 

ق بأهمية التعاون فيما الوعي بين جميع السلطات االقتصادية ذات الصلة على املستوى الوطني فيما يتعل

بين بلدان الجنوب. وستساعد هذه الجهود أيضا في القضاء على بعض التحيزات ضد بعض البلدان النامية 

في مختلف مجاالت التعاون. وعلى وجه الخصوص، ينبغي تعزيز التعاون البيني في املنظمة، مثل تشجيع تبادل 

 املحلية والتعاون الدولي الفعال في مجال تمويل التنمية.أفضل املمارسات وقصص النجاح حول تعبئة املوارد 

تحتاج بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى اغتنام الفرص القائمة، مثل اآللية الحكومية الدولية لألونكتاد 

)االجتماعات السنوية/ ورش العمل/ البرامج التدريبية( في عملية تمويل التنمية الخاصة بمنظومة األمم 

فإن املشاركة في هذه اآلليات واملناقشات ليس فقط من شأنه أن يساعد في تعزيز التعاون متعدد  املتحدة.

 األطراف ولكن أيضا خلق فرص إلقامة حوار مع املؤسسات والبلدان الشريكة ذات الصلة.

 تحسين قدرات جمع ورصد  البيانات 1.3.6

همة شاقة. واملهمة األخرى التي تشكل تحديا هي تعتبر تعبئة املوارد املحلية والدولية من أجل تمويل التنمية م

قياس وتتبع هذه املوارد في الوقت املناسب إلتاحة الحصول على استجابات سياساتية دقيقة. ولذلك، تعد 

القدرات العالية في مجال جمع ورصد البيانات ضرورية لقياس التدفقات املالية واكتشافها وتتبعها وتوجيهها 

لتنمية. ومع ذلك، فإن األنظمة املالية املعقدة، واألطر املؤسسية الضعيفة، امن أجل بأكثر الطرق فعالية 

وانخفاض مستوى قدرات املوظفين، وعدم كفاية نظم اإلدارة تجعل من الصعب إنشاء مثل هذه اآلليات 

س ي مجال القوية في العالم النامي وكذلك في عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذا الصدد، يكت

بناء القدرات أهمية خاصة. وهنا، تعتبر أفضل املمارسات الدولية حاسمة بحيث أن تجارب مختلف البلدان 

يمكن أن تسلط األضواء على مكان وكيفية البدء في عملية بناء قدرات قوية تخص جمع البيانات ورصدها. 
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ملجتمع الدولي مثل األونكتاد ومنظمة وملواجهة هذه التحديات، يمكن لدول املنظمة االستفادة من تجارب ا

التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي وكذلك تجارب بلدان املنظمة األخرى، بحيث ستمكنها هذه الخبرات 

 إلى جانب الدعم املتاح من الوصول إلى الحلول املتوفرة وبناء هذه القدرات بما يتماش ى مع سياقاتها الوطنية.

يجب االهتمام بشكل خاص بمسألة الحصول على بيانات عالية الجودة تسمح  خالل بناء هذه القدرات،

بإجراء مقارنات دولية. وفي هذا الصدد، هناك عدد من املعايير واملبادرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي 

 
ُ
بجودة نصح دول منظمة التعاون اإلسالمي للنظر فيها. وعلى سبيل املثال، للتغلب على القضايا املتعلقة ت

البيانات ذات الصلة بتدفقات املعونة وتمويل التنمية، وضع األونكتاد إطارا يحدد ثمانية مبادئ أساسية 

 
ُ
نصح البلدان النامية بأخذها في االعتبار انطالقا من حساب التدفقات إلى ضمان وجود غرض إنمائي في ت

 (.UNCTAD, 2018حساب التدفقات )

 لتدفقات املالية غير املشروعة وامللذات الضريبيةتعميق التعاون الدولي ملكافحة ا 1.3.7

من شأن مكافحة التدفقات غير املشروعة أن يساعد البلدان النامية وعدد من بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي في الحصول على موارد محلية إضافية يمكن تعبئتها من أجل التنمية. إال أنه من الصعب للغاية 

غير املشروعة وقياسها ومكافحتها. وعلى وجه الخصوص، يشكل نطاق وتفاصيل اكتشاف التدفقات املالية 

 املالذات الضريبية جزءا كبيرا من املشكلة. نحو املعامالت املالية التي تتم 
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بغية املكافحة الفعالة للتدفقات غير املشروعة وإنشاء نظام مالي دولي من شأنه أن يعود بالنفع على الجميع، و 

يق التعاون الدولي حيث يلزم وضع مدخالت وجهود من كل من البلدان املتقدمة والنامية. من الضروري تعم

وقد نوقشت مجموعة واسعة من التدابير املمكنة على املستوى العاملي ملواجهة التدفقات املالية غير املشروعة. 

وسعة تسمح باستقبال وتشمل هذه التبادل التلقائي للمعلومات في املسائل الضريبية؛ ومساعدة إدارية م

طلبات تكميلية للحصول على املعلومات باإلضافة إلى البيانات الضريبية التي تتم مشاركتها تلقائيا؛ والتسجيل 

املنهجي والكشف عن الجهات الفعلية املستفيدة اقتصاديا من الشركات والصناديق واملؤسسات؛ والتوزيع 

 (.Herkenrath, 2014ملشروع )املفصل لحسابات مجموعة الشركات حسب البلد وا

 االستفادة من إمكانات التمويل املختلط واألدوات املالية اإلسلمية   1.3.8

تتوفر البلدان النامية على موارد محدودة متاحة لدى القطاع العام لتمويل التنمية. وباإلضافة إلى ذلك، يتميز 

ارات طويلة األجل بسبب ضعف البنية القطاع العام في كثير من الحاالت بقدرة غير كافية لدعم االستثم

املؤسسية والحوكمة. ولذلك، فإن إيجاد طرق جديدة وأفضل لتعبئة القطاع الخاص من أجل تمويل التنمية 

 مكافحة التدفقات املالية غير املشروعة: مشروع حول 1.5اإلطار 

إلى عام  2015ن عام ( مشروعا يمتد مBMZوضعت الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية )

. وهو يربط مبادرات الجهات الفاعلة الرئيسية بشأن مكافحة التدفقات املالية غير املشروعة على 2022

 الصعيدين العاملي واإلقليمي في أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة غرب البلقان وفي بلدان مختارة من هذه املناطق.

 يعمل املشروع في ثلثة مجاالت: 

يدعم املشروع تطوير استراتيجيات متماسكة ملنع التدفقات املالية غير املشروعة في البلدان. ويتم تطبيق  ية:الوقا

معايير عاملية ملكافحة غسل األموال وتحقيق الشفافية على املستوى الوطني، مع تدابير تشمل السجالت التي تشير 

 إلى الجهات الحقيقية االقتصادية املالكة للشركات.

يقدم املشروع املشورة لصالح الجهات املعنية في الدول حول طرق وأساليب جديدة إلجراء  قيق املالي:التح

تحقيقات في التدفقات املالية غير املشروعة. وتعد وحدات التحقيق املالي الوطنية وسلطات مكافحة الفساد 

 سيين في هذا املجال.وإدارات النيابة العامة وسلطات التحقيق في االحتيال الضريبي شركاء رئي

يساعد املشروع في استرداد األصول املسروقة في البلدان النامية واالقتصادات الناشئة. وتعزز  استرداد األصول:

الشبكات اإلقليمية التعاون بين وكاالت إنفاذ القانون وغيرها من السلطات. كما يعمل صناع السياسات ووكاالت 

 مجال املساعدة القانونية املتبادلة في األحداث الدولية.إنفاذ القانون على تطوير حلول في 

 (BMZاملصدر: الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية )
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كر في خطة عمل أديس أبابا، يعتبر التمويل املختلط آلية لالستفادة من التمويل 
ُ
أمر بالغ األهمية. وكما ذ

ستوى الوطني، تتميز األموال املتراكمة من قبل صناديق التقاعد وشركات اإلضافي من أجل التنمية. وعلى امل

التأمين بالقدرة على دعم مشاريع التنمية وتوفير التمويل لها. فقد جمع عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي 

للنفط. وإذا ( خاصة في البلدان املصدرة SWFقدرا كبيرا من رأس املال في صناديق الثروة السيادية الوطنية )

كان من املمكن توجيه مثل هذا النوع من رأس املال نحو االستثمارات اإلنتاجية من أجل مشاريع التنمية في 

كن سد فجوات االستثمار القائمة إلى حد معين. وفي هذا الصدد، سيكون من املمبلدان املنظمة األخرى، ف

 ة من أجل التنمية عند استخدامها بشكل صحيح.يعد التمويل املختلط أداة فعالة لتعبئة املوارد املالي

ثمة سبيل فريد آخر  يمكن لعدد من دول املنظمة أن يستخدمه وهو استكشاف إمكانات املالية اإلسالمية 

من أجل تمويل التنمية. بحيث أنها تتمتع بإمكانات عظيمة في تعزيز عملية تنمية البنية التحتية االجتماعية 

أنها أن تكون أداة فعالة لتعبئة املدخرات ورؤوس األموال الخاملة في االستثمارات واالقتصادية معا ومن ش

اإلنتاجية من أجل التنمية. كما يمكن استخدام عدد من األدوات املالية اإلسالمية انطالقا من الزكاة إلى 

حتية الضخمة الصكوك ألغراض متعددة تشمل دعم البنية التحتية االجتماعية و تمويل مشاريع البنية الت

من بين أمور أخرى. ولكن لالستفادة من إمكانات التمويل املختلط واملالية اإلسالمية، تحتاج بلدان املنظمة 

إلى تطوير آليات مؤسسية معينة بدءا من الترتيبات التنظيمية إلى التدابير اإلدارية لتعبئة املوارد من أجل 

 التنمية.

 الديون  تعزيز التعاون الدولي إلعادة هيكلة  1.3.9

تراكم لدى العديد من البلدان النامية وعدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي قدرا هائال من الديون العامة 

والخاصة. ويميل سداد الديون والفوائد إلى تشكيل ضغط شديد على هذه البلدان وإعاقة عملية التنمية 

رة على تحمل الديون. وبعبارة بسيطة، تميل الخاصة بها من خالل تحويل محور تركيزها من التنمية إلى القد

مستويات الدين العالية إلى أن تترجم على شكل أعباء عالية لخدمة الديون التي تسبب في تقليص املوارد 

 املتاحة لتمويل البرامج واملشاريع، والتي تعيق بدورها في النهاية تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

لجة هذه املشكلة في دراسة إمكانية إعادة هيكلة الديون التي تشمل خيارات تتمثل الطريقة الوحيدة ملعاو 

تخفيف الديون وإلغائها. ولكن إعادة هيكلة الديون تتطلب إجراء حوار وتعاون فعالين بين البلدان النامية 

لفعالة للمالية والبلدان املتقدمة للخروج بأفضل طريقة ملعالجة هذه املسألة. وعالوة على ذلك، تعتبر اإلدارة ا

العامة ضرورية لوضع وتنفيذ استراتيجية ناجحة إلدارة الديون. فإنه يتعين على إعادة هيكلة الديون تمهيد 

الطريق لدعم املشاريع االستثمارية التي تعزز التنوع والتحول الهيكلي في ظل االقتصاد الوطني بدال من إرجاء 

 بل.النظر في مشكلة الديون املعاصرة إلى املستق
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تعدد األطراف، ينبغي للمؤسسات الدولية واإلقليمية أن تدعم عملية تحسين شفافية املعلى املستوى 

إحصاءات الديون. كما أنها تحتاج إلى تعزيز قدرات إدارة الديون في البلدان النامية مثل تقديم برامج املساعدة 

البيني في منظمة التعاون اإلسالمي دورا  الفنية وبناء القدرات. وفي هذا السياق، يمكن أن يلعب التعاون 

بحيث تتوفر بعض دول املنظمة على قدرات وخبرات قوية في مجال تصميم استراتيجيات إعادة هيكلة الديون 

 وترجمة موارد إضافية إلى مشاريع تنمية تحويلية.

من نهج شامل يتعين  إلى جانب ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن إدارة الديون والقدرة على تحملها تتطلب اتباع

على مختلف أصحاب املصلحة على املستوى الوطني بذل جهود متضافرة بما في ذلك صناع السياسات خالله 

 الضريبية والنقدية والصناعية.

 تحديث املساعدة اإلنمائية الرسمية 1.3.10

في أقل البلدان  ما تزال املساعدة اإلنمائية الرسمية تلعب أدوارا مهمة في التمويل من أجل التنمية، خاصة

نموا. ولكن يمكن أن يكون لتحديثها دور فعال في توليد أموال إضافية من أجل التنمية وكذلك استخدام 

هذه األموال بشكل أكثر فعالية ألغراض التنمية. وكخطوة أولى، تتطلب قضايا الشفافية والقياسات إلى 

ملعونة من خالل االستعاضة عن املساعدة املعالجة. فبعض البلدان املانحة تميل إلى تقليص مخصصات ا

لتنمية املستدامة، وبالتالي ا ل ضمن الدعم الرسمي الكلي من أجلاإلنمائية الرسمية بأشكال أخرى من التموي

 : نادي باريس2.5اإلطار 

نادي باريس هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة التي تجتمع كل شهر في العاصمة الفرنسية والتي تهدف 

نظم املجموعة حول املبادئ التي تقتض ي إلى إيجاد حل
ُ
ول عملية ملشاكل الدفع التي تواجهها الدول املدينة. ت

بمعاملة كل دولة من الدول مدينة كل حالة على حدة، مع توافق في اآلراء؛ واملشروطية والتضامن واملعاملة 

 دولة دائمة العضوية، يوجد مراقبون. 22املماثلة. وباإلضافة إلى 

 دول الدائنة عشر مرات في السنة في باريس من أجل استعراض عام وجلسات للتفاوض.وتجتمع ال 

   ولتسهيل عمليات نادي باريس، توفر الخزانة الفرنسية أمانة صغيرة، ويتم تعيين مسؤول كبير في الخزانة

 الفرنسية رئيسا لها.

  مليار دوالر أمريكي. 583كثر من دولة مختلفة تغطي أ 90اتفاقية مع  433، وقع نادي باريس 1956ومنذ عام 

 /http://www.clubdeparis.org املصدر: موقع نادي باريس على اإلنترنت:

http://www.clubdeparis.org/
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% من الدخل القومي 0.7فإن الكثير منها غير قادر على تحقيق هدف األمم املتحدة املتمثل في تخصيص 

 (.UNCTAD 2017لرسمية )اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية ا

يعد العد املزدوج وإضافة التمويل املتعلق باملناخ فيما يتعلق بتعاريف املساعدة اإلنمائية الرسمية القائمة 

من املجاالت املثيرة للقلق حيث ينبغي لجهود التحديث التركيز عليها. وعالوة على ذلك، تعتبر تكاليف الجهات 

آخر حيث يتعين صياغة تعاريف واضحة املعالم حول كيفية رفع  اال رمادياملانحة ذات الصلة بالالجئين مجا

 تقارير عن هذه التكاليف بطريقة موحدة وقابلة للمقارنة في إطار املساعدة اإلنمائية الرسمية.

املساعدة اإلنمائية الرسمية، ينبغي اإلصغاء بعناية إلى البلدان النامية  لتحديثاملبذولة جهود الأثناء 

قدمة معا. فمن شأن ذلك أن يساعد على فهم سبب عدم وفاء عدد من البلدان املتقدمة بالتزاماتها واملت

 بشأن املساعدة اإلنمائية الرسمية وتحديد سبل ووسائل تحفيزها على القيام بذلك.

 االستفادة أكثر من تدفقات رؤوس األموال الدولية 1.3.11

ظمة التعاون اإلسالمي من تدفقات رؤوس األموال خالل العقدين املاضيين، استفادت العديد من دول من

الدولية، إذ انتفع بعضها إلى حٍد كبير، في حين لم يستطع الكثير منها رؤية النتائج اإليجابية املتوقعة بسبب 

هيكل تدفقات رؤوس األموال قصير األجل، واآلثار البيئية السلبية، ونقص في نقل التكنولوجيا، والنقل املكثف 

األصلية. وتحتاج العديد من البلدان النامية وعدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى  اإلى بلدانهلألرباح 

الحفاظ على إمكانية وصول ثابتة إلى السيولة الدولية بالنظر إلى مدخراتها املحلية املحدودة إما في شكل 

 استثمارات في املحافظ أو استثمارات أجنبية مباشرة.

حتاج البلدان النامية وعدد من بلدان املنظمة إلى إعادة بناء هياكلها املالية لالستفادة أكثر في هذا السياق، ت

من تدفقات رؤوس األموال الدولية بما يتماش ى مع تطلعاتها التنموية. ومن شأن تطوير النظم التنظيمية 

ة أن يكون جزءا من هذه واإلدارية الالزمة للتعامل مع هجمات املضاربة برؤوس األموال وهرب هذه األخير 

اإلصالحات. بحيث تساعد هذه التدابير في تقليل تقلب تدفقات رؤوس األموال الدولية وضمان إمكانية توجيه 

 التمويل الخارجي بشكل موثوق إلى استثمارات إنتاجية طويلة األجل من أجل التنمية.

 املحافظ ن فيستثمرياملف إلى جذب يجب أن تشمل العناصر األخرى في هذه الجهود املبذولة سياسات تهد

طويلة األجل مع اهتمام شديد بمشاريع التنمية. وال ينبغي أن تستهدف البلدان النامية والبلدان  املالية

األعضاء في املنظمة جذب املزيد من الشركات متعددة الجنسيات إلى اقتصاداتها فقط ولكن أيضا اختيار 

نمية واألقل ضررا بالبيئة. كما أن اتباع استراتيجيات النمو القائم على الشركات ذات التأثير الكبير على الت
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الصادرات قد يسهل عملية جذب الشركات متعددة الجنسيات املهتمة باملنتجات والخدمات ذات القيمة 

 املضافة العالية واالمتثال ملعايير االنبعاثات.

ا إلنشاء نظام مالي دولي أكثر مالئمة للتنمية. إذ تحتاج كل من الدول املتقدمة والنامية كذلك إلى العمل مع

يؤدي عدم التماثل القائم في النظام املالي الدولي الراهن إلى اضطرار البلدان النامية إلى البحث عن تمويل 

مما يعرضها ملواجهة املخاطر املرتبطة بارتفاع سعر الصرف أو الديون. كما أن النظام ال  -خارجي إضافي 

ة إهدار املوارد، مثلما األمر من خالل السماح لهجمات املضاربة في البلدان النامية. وينبغي يتفادى مسأل

تصميم النظام املالي العاملي بطريقة تسهل التحول الهيكلي في البلدان النامية من خالل آليات تدعم وصولها 

 ز القدرة التنافسية.الطويل األجل إلى التمويل من أجل التنمية، وتشجع اإلنتاجية العالية وتعز 

 امللحظات الختامية 1.4

تمثل عملية تعبئة املوارد املحلية واالستفادة أكثر من املوارد الدولية من أجل تمويل التنمية هدفين مترابطين 

التي تمت مناقشتها في  اتحديات والقضايا املتعلقة بالسياسنتيجة لذلك، فإن عدد من التكبشكل وثيق. و 

 ليس من السهل معالجتها بمعزل عن غيرها.هذا الفصل مترابطة و 

في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بحاجة إلى اتباع نهج شامل في مواجهة و

التحديات التي تقوض إمكانية وصولها إلى التمويل املحلي والدولي من أجل التنمية. ولذلك، ينبغي ربط أواصر 

عاد بين الجهات الفاعلة الوطنية والوكاالت اإلقليمية واملؤسسات الدولية. كما ينبغي إيالء التعاون متعدد األب

بين بلدان الجنوب والتعاون البيني في املنظمة أن يلعباه في هذا فيما اهتمام خاص لألدوار التي يمكن للتعاون 

 السياق.

تساعدها على االستفادة فقط من ليس من شأن ربط عالقات تعاون متينة فيما بين دول املنظمة أن  

فيما بينها، ولكنها ستحظى أيضا بفرص لتعزيز الفضلى املكتسبات املرتبطة بتبادل الخبرات واملمارسات 

عن من التفاصيل إلى االطالع على املزيد  االتعاون هذه ستقوده سبلالتضامن بينها. وعالوة على ذلك، فإن 

التنمية. وإن تحديد أوجه التماثل القائمة في التحديات التي تواجهها،  التنموية خاصة في مجال تمويل اتحدياته

مثل إمكانية الوصول إلى التمويل طويل األجل أو مواجهة التدفقات املالية غير املشروعة، من شأنه أن يفتح 

 املزيد من سبل التعاون الجديدة في املستقبل.

باسخدام املوارد املحلية املتاحة في عدد من بلدان  تعتبر مسألة تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة 

منظمة التعاون اإلسالمي أمرا غير ممكن. وفي هذا الصدد، يمكن للموارد الدولية أن تلعب دورا بناء في الجهود 

التي تبذلها من أجل تحقيق التنمية املستدامة. ومع ذلك، ال تالئم األساليب القائمة املتعلقة بالتمويل الخارجي 
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دائما احتياجاتها وسياقاتها الوطنية بشكل تام وتعتبر بعيدة عن تلبية احتياجاتها االستثمارية من أجل التنمية. 

لذلك، يتعين على املجتمع الدولي والشركاء اإلنمائيين وبلدان املنظمة زيادة الجهود املبذولة في تمويل التنمية 

ضا تحسين آليات التخصيص من أجل تحديد البلدان لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ومن الضروري أي

 والقطاعات التي تكون فيها االحتياجات املالية أكبر من أجل التنمية والوصول إليها.
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 فكرة، التي تتحدى في مضمونها 2030 ، تبنى املجتمع الدولي خطة التنمية املستدامة لعام2015في عام 

التنمية التقليدية القائمة على النمو مع املنطق الذي يركز على الناس وتدعو إلى إجراء تغييرات تحويلية 

"ضمان عدم ترك أحد خلف الركب" . وتتبنى جميع بلدان  -لتحقيق أهداف إنمائية أكثر مساواة وشمولية 

أهداف التنمية املستدامة  يعتراتيجيات وخطط وطنية لتحقيق جممنظمة التعاون اإلسالمي بدورها اس

السبعة عشر الطموحة. كما أنها تحاول تكييف مؤسساتها مع متطلبات نموذج التنمية الجديد هذا، الذي 

، ولكن أيضا من اتفاق باريس بشأن تغير املناخ، 2030يتكون ليس فقط من خطة التنمية املستدامة لعام 

اي للحد من مخاطر الكوارث، وأجندة التوسع الحضري الجديدة وجدول أعمال أديس أبابا. وإطار عمل سيند

ومع ذلك، ال تزال مسألة تحقيق األهداف املحددة في هذه الوثائق تشكل تحديا أمام عدد من بلدان منظمة 

د املسخرة التعاون اإلسالمي، وذلك بسبب اختالف مراحل التنمية وتنوع األولويات وعدم كفاية املوار 

 لالستثمار.

عادة ما تكون االحتياجات املتزايدة للبلدان مقرونة باملوارد الالزمة لتلبية هذه االحتياجات. ويشير قادة بلدان 

في التمويل من بين أبرز العوائق التي املوجود العالم النامي، على وجه الخصوص، مرارا وتكرارا إلى النقص 

كما تواجه البلدان النامية أيضا تحديات بسبب القدرات غير  ألجل.تحول دون تحقيق التنمية طويلة ا

بناء القدرات واملؤسسات والخبرات الكافية، وفي معظم الحاالت، تكون في حاجة إلى إسداء املساعدة في مجال 

بل واملوارد البشرية املحلية، وذلك للمساهمة في أولويات التنمية الوطنية. وبالتالي، تبحث الحكومات عن س

تستأثر  -العامة والخاصة واملحلية والدولية  -جديدة لتمويل احتياجاتها اإلنمائية، ألن جميع مصادر التمويل 

 بدور مهم في تمويل االستثمارات الجديدة عبر القطاعات.

تراوح تريليونات دوالر في السنة. فيما ت 7تريليونات دوالر إلى  5تتراوح االحتياجات االستثمارية العاملية من و 

الفجوة القائمة في االستثمار السنوي في قطاعات التنمية املستدامة الرئيسية في البلدان النامية وحدها بين 

تريليون دوالر سنويا، خاصة في البنية التحتية األساسية واألمن الغذائي وتخفيف آثار  4.5تريليون دوالر و  2.5

% من 65إلى  36(. ويمثل الرقمان األخيران UNCTAD, 2014تغير املناخ والتكيف معه والصحة والتعليم )

تريليون  6.92إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، والتي بلغت 

 .2018دوالر في عام 

ريد تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ُ
ومع ذلك، حتى  من الواضح أنه ينبغي لتوافر املوارد أن يرتفع إذا ما أ

، تظل مسألة تعبئة الدعم املالي الكافي 2030بعد مرور أربع سنوات على اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 

لسد فجوة املوارد القائمة في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة تشكل تحديا بالغ األهمية، بما في ذلك بلدان 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
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في التمويل الخارجي من أجل التنمية الخاصة بدول منظمة االتجاهات القائمة  2.1

 التعاون اإلسلمي

لطاملا لعب التعاون اإلنمائي الدولي دورا مهما في دعم وتعزيز التنمية االقتصادية. كما أن املمارسة التقليدية 

ها البلدان األعضاء كانت تتعامل مع التعاون اإلنمائي بشكل خاص مثل املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تقدم

وترد التزامات هذه البلدان  في لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي.

ولكن بالنظر إلى  (.UN, 2015الواقعة في النصف الشمالي للكرة األرضية أيضا في أجندة عمل أديس أبابا )

وارد في البلدان النامية وتدفقها من البلدان املانحة، فإن املساعدات الفجوة املتزايدة بين الطلب على امل

قى غير كافية، وقد أصبحت تعبئة موارد إضافية من أجل التنمية وكذلك زيادة فعالية املوارد بالخارجية ت

، تضخ الجهات الفاعلة 1.6الراهنة أكثر أهمية من أي وقت مض ى. وكما يتسنى لنا رؤيته من خالل الشكل 

 لدولية، العامة والخاصة، مبالغ هائلة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في إطار التمويل العابر للحدود.ا

مليار دوالر عام  720بلغ بحيث شهد حجم التمويل الخارجي الذي تستفيد منه بلدان املنظمة زيادة كبيرة و 

أيضا على التغير في املشهد  1.6كل ويدل الش .2015مليار دوالر فقط عام  363بعد أن كان في حدود  2017

 ، %(2017منزمة التعاون اإلسالمي ) حصص التمويل الخارجي الوارد إلى دول  :2.6الشكل 

 .1.6حسابات الكاتب بناء على قواعد البيانات الواردة في مصدر الشكل  املصدر:

الخارجي الوارد إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي حسب املصادر )األسعار الجارية، مليار  التمويل :1.6الشكل  

 دوالر امريكي(

املصدر: حسابات الكاتب بناء على قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي "نظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة" 

(. تم حساب تدفقات املساعدة 51ئية واملتعددة األطراف الرسمية )منظمة التعاون اإلسالمي: العدد = لتدفقات املدفوعات اإلجمالية الثنا

دولة من خارجها ممن تقدم تقارير إلى منظمة التعاون  20دولة من دول لجنة املساعدة اإلنمائية و  29اإلنمائية الرسمية الثنائية بناء على 

بنك الدولي "بيانات الهجرة والتحويالت" الخاصة بالتحويالت )منظمة التعاون اإلسالمي: العدد = والتنمية في امليدان االقتصادي(؛ وال

(؛ وصندوق النقد الدولي "قاعدة 57(؛ وبيانات إحصاءات األونكتاد بشأن االستثمار األجنبي املباشر )منظمة التعاون اإلسالمي: العدد = 50

العدد(؛ وبيانات البنك الدولي املتعلقة بالديون Nملحافظ املالية )منظمة التعاون اإلسالمي: بيانات ميزان املدفوعات" لالستثمارات في ا
 (. استخدمت التقديرات القائمة مللء بعض القيم غير املوجودة بشأن الديون الخارجية.56الخارجية )منظمة التعاون اإلسالمي: العدد = 

0

500

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية املساعدة اإلنمائية الرسمية املتعددة األطراف

تدفقات التحويالت الواردة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة

االستثمار في املحافظ املالية إجمالي التغيير في أرصدة الدين الخارجي
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العاملي الخاص باملعونة الخارجية، حيث أدت زيادة حجم االستثمارات األجنبية املباشرة والتحويالت عبر 

الحدود والقروض وغيرها من التفاعالت التجارية إلى تقليل أهمية املساعدات الخارجية من حيث القيمة 

 النسبية.

، يمثل إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية واملتعددة 2017عام مليار دوالر في  73بمبلغ و 

األطراف إلى بلدان املنظمة جزءا مهما من التدفقات املالية الخارجية لكنه صغير )تتألف املساعدة اإلنمائية 

خارج نطاقها. وبلغت دولة ترفع تقارير من  20دولة في لجنة املساعدة اإلنمائية و  29الرسمية الثنائية من 

حصة الجهات املانحة غير األعضاء في لجنة املساعدة اإلنمائية في إجمالي املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية 

% من إجمالي 10(. وبينما انخفضت نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية إلى حوالي 2017% في عام 16.5

(، فإنها تواصل 2.6)الشكل  2017التعاون اإلسالمي في عام التحويالت املالية الخارجية إلى بلدان منظمة 

تقديم مساهمات بالغة األهمية في ظل نفقات الحكومة املركزية في عدد من بلدان املنظمة. فعلى سبيل املثال، 

، بلغ صافي املساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من مصروفات 2017وفقا لبيانات البنك الدولي، في عام 

% في 67% في مالي، و 71% في موزمبيق، و 76% في سيراليون، و 155% في فلسطين، و 631كومة املركزية الح

ومن حيث الحجم الكلي، تعد الواليات املتحدة أكبر مزود للمساعدة اإلنمائية  غينيا بيساو ، و % في أوغندا.

 (.2017األسعار الثابتة لعام مليار دوالر )ب 9.3الرسمية الثنائية لصالح بلدان املنظمة، حيث بلغ 

تعد تركيا ثاني أكبر مزود نحو منظمة التعاون اإلسالمي بتسجيل زيادة في املساعدة اإلنمائية الرسمية بلعت و 

نفق معظم هذا املبلغ لصالح الالجئين السوريين(، تلتها أملانيا بمبلغ  2017مليار دوالر في عام  7.6
ُ
مليار  6.6)أ

وقد ساهمت خمس دول في منظمة التعاون اإلسالمي، ترفع  (.3.6ليار دوالر )الشكل م 4.8دوالر واليابان 

تقاريرها إلى منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، وهي أذربيجان وكازاخستان والكويت واململكة 

دوالر كمساعدة  مليار  11.6بما مجموعه  2017العربية السعودية وتركيا واإلمارات العربية املتحدة في عام 

 مالية لبلدان املنظمة.
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ذكرها أيضا ضمن الدول املانحة  در هناك دول أخرى في منظمة التعاون اإلسالمي مثل قطر وإندونيسيا التي يج

وعلى سبيل املثال، وفقا لدراسة حديثة، وسعت إندونيسيا ميزانية التعاون اإلنمائي من خالل اإلنفاق  الناشئة.

مليار دوالر في  10.2إلى  2015مليار دوالر في عام  8.4%، من 21الت الحكومية بأكثر من من قبل مختلف الوكا

ومع ذلك، ال يكفي هذا النوع من التقارير العرضية لتتبع  .(Sato and Santikajaya, 2019) 2016عام 

 املساهمات الحقيقية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في التعاون اإلنمائي.

ؤسسات متعددة األطراف والبنوك والصناديق الدولية واإلقليمية، بما في ذلك تلك التي أنشأتها تقدم كذلك امل

، 2018البلدان النامية حديثا، الدعم املالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي. فعلى سبيل املثال، خالل عام 

قما قياسيا من حيث املصروفات مليار دوالر وحقق ر  1.27وافق البنك اإلسالمي للتنمية على مشاريع بقيمة 

(. ومع ذلك، تراجعت حصة املساعدة اإلنمائية الرسمية املتعددة ISDB, 2019مليار دوالر ) 2.64بلغ قدره 

% في عام 3إلى  2015% املسجلة في عام 6األطراف في إجمالي التمويل الخارجي لبلدان املنظمة من نسبة 

ئيسيا في دعم التنمية في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل برامج . وتلعب أموال األمم املتحدة دورا ر 2017

املساعدة اإلنمائية الرسمية املتعددة األطراف. كما تمول دول املنظمة األنشطة التنفيذية الخاصة باألمم 

 املتحدة من أجل التنمية، ولكن تظل مساهماتها عند مستويات رمزية. فعلى سبيل املثال، بلغ تمويل األنشطة

 2017مليار دوالر في عام  33.6التنفيذية لألمم املتحدة من أجل التنمية 
ُ
 1.06% منها فقط )3.1دمت نسبة ، ق

% 31(. وفي نفس العام، شكلت نسبة UNGA, 2019دولة في منظمة التعاون اإلسالمي ) 57مليار دوالر( من الـ

 (.CEB, 2018ة من مواطني دول املنظمة )من املوظفين العاملين في وكاالت وبرامج األمم املتحدة املتخصص

 جهة مقدمة للمساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية لدول منظمة التعاون اإلسالمي 20أول  :3.6الشكل  
 (2017، )إجمالي املصروفات، األسعار الثابتة، مليار دوالر أمريكي

 املصدر: إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، نظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة.
مالحظات: الصرف هو وضع املوارد تحت تصرف بلد أو وكالة متلقية، أو في حالة النفقات املتعلقة بالتنمية الداخلية، هي إنفاق القطاع  

دولة  20دولة من دول لجنة املساعدة اإلنمائية و  29فقات املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية بناء على الرسمي لألموال. تم حساب تد

 من خارجها تقدم تقاريرها إلى منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي.
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ال تزال العديد من البلدان املتقدمة تخفق في تحقيق التزاماتها املتعلقة باملساعدة اإلنمائية الرسمية، بما في 

 % من إجمالي الدخل القومي من أجل املساعدة اإلنمائية الرسمية.0.7ذلك االلتزام بتحقيق هدف تخصيص 

تجلي في املساعدة اإلنمائية الرسمية باعتباره شكال وكثيرا ما ُينتقد الت
ُ
عاون اإلنمائي بين الشمال والجنوب امل

غير متكافئ من التعاون، حيث تفرض البلدان املتقدمة سياسات الليبرالية الجديدة على البلدان النامية التي 

وة على ذلك، تتمثل الحتمية (. وعال IBON, 2018تدعو إلى تطبيق تخفيضات كبيرة على نفقات القطاع العام )

بما في ذلك أقل  -األخالقية املتعلقة باملساعدة اإلنمائية الرسمية في دعم التنمية في البلدان األكثر احتياجا 

البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الهشة. ومع ذلك، يبدو أن أولويات املساعدة اإلنمائية 

  .4.6تآكل إلى حد ما، كما يمكن استخالصه من الشكل الرسمية للحد من الفقر ت

اإلسالمي )إجمالي  تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية إلى مختلف فئات الدخل في منظمة التعاون  :4.6الشكل  

 املصروفات، %(

 املصدر: إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، نظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة
مالحظات: الصرف هو وضع املوارد تحت تصرف بلد أو وكالة متلقية، أو في حالة النفقات املتعلقة بالتنمية الداخلية، هي إنفاق القطاع  

دولة  20دولة من دول لجنة املساعدة اإلنمائية و  29سمي لألموال. تم حساب تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية بناء على الر 

من خارجها تقدم تقاريرها إلى منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي. تم استخدام تصنيف البنك الدولي للدول حسب فئات 

 .2020لية الدخل للسنة املا
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(  أو أقل$ 1,025)ذات الدخل املنخفض 17اقتصادات املنظمة الـ

($3,995-$ 1,026)ذات الدخل التوسط األدنى 17اقتصادات املنظمة الـ

($12,375-$ 3,996)ذات الدخل املتوسط األعلى 16اقتصادات املنظمة الـ
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، كانت قيمة املساعدة اإلنمائية الرسمية املوجهة إلى اقتصادات منظمة التعاون 2015إلى عام  2008من عام 

دوالرا من إجمالي الدخل القومي للفرد أو أقل( أقل بكثير من  1,025ذات الدخل املنخفض ) 17اإلسالمي الـ

 1,026دولة عضو في املنظمة ذات الدخل املتوسط األدنى ) 17اعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقتها مبالغ املس

، كانت اقتصادات منظمة التعاون 2017وفي عام  دوالرا من إجمالي الدخل القومي للفرد(. 3,995دوالرا إلى 

اإلسالمي ذات الدخل املتوسط ال تزال 

% من إجمالي املساعدات 58تتلقى 

مائية الرسمية املوجهة إلى بلدان اإلن

املنظمة. والخبر السار هو زيادة املساعدة 

اإلنمائية الرسمية املوجهة إلى اقتصادات 

 13املنظمة ذات الدخل املنخفض بنسبة 

 (.4.6)الشكل  2008نقطة مئوية منذ عام 

نظرا ألن عددا غير مسبوق من الناس 

يتأثرون بالنزاعات أو األحداث املناخية 

قاسية في بلدان منظمة التعاون ال

ي التوزيع القطاعي لتدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي )إجمال :5.6الشكل 

 املصروفات، %(

 املصدر: إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، نظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة
مالحظات: الصرف هو وضع املوارد تحت تصرف بلد أو وكالة متلقية، أو في حالة النفقات املتعلقة بالتنمية الداخلية، هي إنفاق  

دولة من دول لجنة املساعدة اإلنمائية  29حساب تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية بناء على القطاع الرسمي لألموال. تم 
 (. 51دولة من خارجها تقدم تقاريرها إلى منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي  )املنظمة: العدد =  20و 
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تدفقات التحويالت )األسعار الجارية، مليار دوالر  :6.6الشكل 

 أمريكي(.

 .50املصدر: البنك الدولي، بيانات الهجرة والتحويالت. مالحظة: املنظمة: العدد = 
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اإلسالمي، فإن موارد املساعدة اإلنمائية 

الرسمية تتحول بشكل متزايد إلى املساعدة 

اإلنسانية، وهو ما ال يتسق مع النهج 

املطلوب  -املستدام لتمويل التنمية 

فقد زادت  .2030لتحقيق أهداف أجندة 

حصة املساعدات اإلنسانية ضمن تدفقات 

إلنمائية الرسمية إلى بلدان املساعدة ا

% في الفترة ما بين 25% إلى 10املنظمة من 

% فقط 52. في حين وجهت 2017و  2008

من تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية إلى 

بلدان املنظمة إلى تطوير البنية التحتية 

االجتماعية واالقتصادية، والتي تشمل 

قطاعات ذات أهمية في مساعي التأثير على 

 قر.الف

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي  50، تشهد تدفقات التحويالت الواردة إلى 6.6كما هو مبين في الشكل و 

نموا مطردا وبلغت معدال  -األموال أو األصول األخرى التي يرسلها املهاجرون إلى أفراد في بلدانهم األصلية  -

مليار دوالر. ومن املثير  133، بلغ 2016% عن عام 8بة وهذا يمثل زيادة بنس .2017مليار دوالر عام  144يفوق 

لالهتمام أن نالحظ أن تدفقات التحويالت كانت ثاني أكبر مصدر للتمويل الخارجي لبلدان منظمة التعاون 

% من تدفقات التحويالت جاءت من بلدان املنظمة نفسها 50(، وأن 1.6)الشكل  2017اإلسالمي في عام 

جهة مصدرة للتحويالت إلى دول  20 ول ت سبعة دول أعضاء في املنظمة ضمن قائمة أ(. كما ورد7.6)الشكل 

مليار دوالر، تلتها اإلمارات العربية  27املنظمة، حيث احتلت اململكة العربية السعودية املرتبة األولى بمبلغ 

 (.8.6مليار دوالر )الشكل  13.3املتحدة بمبلغ 

ن الجهات املصدرة للتحويالت إلى منظمة التعاو  :7.6الشكل 

 ، األسعار الجارية، %(2017اإلسالمي حسب فئات الدول )

 املصدر: البنك الدولي، بيانات الهجرة والتحويالت.

، من بلدان املنظمة

50%
، من الدول املتقدمة

39%

من الدول النامية غير األعضاء في 

%11، املنظمة
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 .2017% في 38التحويالت الواردة إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي  تدفقات فيبلغت حصة الدول النامية  

مليار دوالر من الواليات  12.8نهم ما يقدر بنحو اوطأفقد أرسل العمال املهاجرون من املنظمة وغيرهم إلى 

نظمة، (. ومع استمرار تدفقات الهجرة من بلدان امل8.6مليار دوالر من اململكة املتحدة )الشكل  7.5املتحدة و 

فإن تدفقات التحويالت الواردة ستستمر على األرجح في الزيادة. ففي فترات الركود االقتصادي أو الكوارث 

الطبيعية أو األزمات السياسية بشكل خاص، ستواصل تدفقات التحويالت الواردة املساعدة في زيادة ميزان 

رؤوس األموال الخاصة إلى الرحيل وحتى  مدفوعات دول منظمة التعاون اإلسالمي في الوقت الذي تميل فيه

 الرسمية. ةإدارة املساعد هيصعب في

، األسعار الجارية، مليار 2017جهة مصدرة للتحويالت إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي ) 20أول  :8.6الشكل 

 دوالر أمريكي( 

 املصدر: البنك الدولي، بيانات الهجرة والتحويالت.
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، كانت تدفقات التحويالت 2014عند الحديث عن تدفقات التحويالت، تجدر اإلشارة إلى أنه منذ عام 

ة إلى دولة في منظمة التعاون اإلسالمي أعلى باملقارنة مع تدفقات التحويالت الوارد 50الخارجية اإلجمالية من 

مليار دوالر،  150، بلغت قيمة تدفقات التحويالت الخارجية من بلدان املنظمة 2017وفي عام  بلدان املنظمة.

% من تدفقات التحويالت 50(. ونظرا ألن 6.6)الشكل  2016مليارات دوالر املقارنة مع عام  3أي أقل من 

(، ذهب النصف الثاني في الغالب إلى 2017 )الشكل 2017الخارجية هذه قد هربت إلى بلدان املنظمة في عام 

البلدان غير األعضاء في املنظمة، وهذا هو أحد األمثلة العديدة التي توضح كيفية دعم بلدان املنظمة للبلدان 

 النامية األخرى في جهودها لتأمين التمويل من أجل التنمية.

التزمت بلدان مجموعة  التحويالت. لسوء الحظ، يسبب ارتفاع تكاليف تحويل األموال في تقليص منافع

، (World Bank, 2019% )5الثمانية ومجموعة العشرين بخفض متوسط تكلفة التحويالت املالية العاملية إلى 

إلى خفض  2030في خطة التنمية املستدامة لعام  ة.ج الوارد10أهداف التنمية املستدامة  غايةهدف تبينما 

، ظل متوسط التكلفة العاملية 2017%. ومع ذلك، بحلول نهاية عام 3من  تكاليف معامالت التحويالت إلى أقل

%. وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مثل تركيا ونيجيريا والكاميرون 7دوالر مرتفعا بنسبة  200إلرسال 

 %. وفي املقابل،10دوالر حتى أعلى من ذلك، بحيث يبقى أعلى من  200وباكستان، كان متوسط تكلفة إرسال 

، اقتربت دول في املنظمة مثل الكويت والبحرين وكوت ديفوار والسنغال بشكل كبير من تحقيق 2017في عام 

، بالنسبة لكثير من بلدان 10.6(. وكما هو مبين في الشكل 9.6.ج  )الشكل 10أهداف التنمية املستدامة  غاية

% 3تفع ال يزال أعلى بكثير من نسبة املنظمة، فإن متوسط تكلفة التحويل من االقتصادات ذات الدخل املر 

 (.10.6املستهدفة )الشكل 

 (2018الدول ذات الدخل العالي ) دوالر أمريكي من 200متوسط تكلفة تحويل  :10.6الشكل  

 .http://remittanceprices.worldbank.orgالبنك الدولي، أسعار التحويالت في جميع أنحاء العالم، متاحة على  املصدر:
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ال تزال االستثمارات األجنبية املباشرة تشكل مصدر تمويل خارجي مهم بالنسبة لبلدان منظمة التعاون 

(. وباملقارنة مع االستثمارات 1.6)راجع الشكل  2030اإلسالمي وأحد املصادر الرئيسية لتمويل جدول أعمال 

افظ املالية، توفر االستثمارات األجنبية املباشرة مصدرا أكثر استقرارا لالستثمار. وقد زادت تدفقات في املح

مليار دوالر، حيث  108.3بلغت  2017االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان املنظمة بنسبة طفيفة في عام 

أقل بنسبة  2017م املسجل في عام ومع ذلك، ال يزال الرق 2016% باملقارنة مع عام 5شهدت انتعاشا بنسبة 

 .2012بتها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في عام جذ% من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  التي 24

يبدو أن هناك وعيا لدى عدد من حكومات 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشأن 

أهمية إبرام اتفاقيات استثمار دولية ملزمة 

مارات األجنبية املباشرة لجذب االستث

معاهدة  2913ومن بين  وتحفيز النمو.

( تم توقيعها على BITsاستثمار ثنائية )

، أبرمت 2019املستوى العاملي بحلول يوليو 

 1828بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

( 109(. وتحتل تركيا )11.6%( )الشكل 63)

( واإلمارات العربية املتحدة 100ومصر )

( مركز الصدارة في إجمالي معاهدات االستثمار الثنائية املبرمة. واختارت بعض 69( واملغرب )83) ( والكويت87)

الدول األخرى في املنظمة إبرام عدد قليل من هذه املعاهدات، كما هو الحال مع أفغانستان وبروناي وجزر 

 يون والصومال وسورينام وتوغو.القمر وجيبوتي وغينيا بيساو وغيانا والعراق وجزر املالديف والنيجر وسيرال

على عكس التحويالت واالستثمارات األجنبية املباشرة، يبدو أن االستثمارات في املحافظ املالية وتدفقات و 

الديون الخارجية والطويلة أكثر عرضة للظروف العاملية، وبالخصوص معدالت الفوائد العاملية. وبالرغم من 

مليار دوالر  121املالية الواردة إلى بلدان املنظمة ذروتها املتمثلة في مبلغ  ذلك، بلغت االستثمارات في املحافظ

، وهو رقم أعلى من الرقم الذي ُسجل على مستوى تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة 2017عام 

قات الديون (. ولكن ارتفاع معدالت تدف1.6% )راجع الشكل 11إلى دول املنظمة في العام نفسه بما يقارب 

، وهذا الوضع يدعو حكومات 2015الخارجية إلى بلدان املنظمة كان أمرا بالغ الوضوح خالل فترة ما بعد عام 

هذه البلدان إلى اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات للتصدي للتحديات املرتبطة بالقدرة على تحمل الديون للحيلولة 

 دون حصول آثار سلبية على التنمية الطويلة األجل.

عدد معاهدات االستثمار الثنائية التي أبرمتها  :11.6الشكل  

 (2019بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )حتى يوليو 

 .57ونكتاد، مركز سياسات االستثمار. مالحظة: املنظمة: العدد = املصدر: األ 

ساري المفعول

مجموع معاهدات 
يةاالستثمار الثنائ

الحصة 
العالمية
بلدان 

المنظمة
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 الشراكة بين دول الجنوب من أجل التعاون في مجال التنمية 2.2

الذي كان حدثا تاريخيا إلعادة التفكير فيما يتعلق ببلدان النصف  -( 1955لقد مر عقدين منذ مؤتمر باندونغ )

(، الذي وضعت فيه أسس التعاون فيما بين بلدان 1978الجنوبي للكرة األرضية، ومؤتمر بوينس آيرس )

(. وكان هذا رمزا لتحديد دول الجنوب التي من شأنها أن تكون أطرافا فاعلة في تنميتها الخاصة، SSCالجنوب )

 وللحاجة إلى إيجاد نظام دولي جديد أكثر إنصافا وشموال.

لقد مر العالم بتحوالت اقتصادية وسياسية كبيرة خالل العقود األربعة التي تلت مؤتمر بوينس آيرس، وصار 

شكل متزايد. وقد كانت التحوالت في النصف الجنوبي للكرة األرضية مكثفة تكتنفها يتميز بالتداخل ب

التحديات. كما تم تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب إلى مستوى صارت فيه حتى الدول األقل تقدما 

ليس فقط في (. واليوم، تكتس ي بلدان الجنوب دورا هاما، Li, 2018تتبادل بعض املعارف مع البلدان األخرى )

تعزيز الشراكات العاملية الحقيقية من أجل التنمية، ولكن أيضا في بلورة حلول ملختلف األزمات املعاصرة 

 .2030التنموية أيضا في خطة التنمية املستدامة لعام  امثل املناخ والهجرة واألمن. كما أدرجت رؤيته

على التعاون بين ياته عن تلك التي تنطبق تختلف طبيعة التعاون فيما بين بلدان الجنوب وسبله ومسؤول

، أي املعونة اإلنمائية. وفي حين أن هناك بعض مجاالت التقارب بينهما وكالهما (NSC)الشمال والجنوب 

يعمل لتحقيق نفس الهدف، ينصب عمل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون فيما بين الشمال 

ش يء يجب التأكيد عليه في هذا الصدد هو حقيقة أن التعاون فيما  والجنوب في مجاالت مختلفة تماما. وأول 

بين بلدان الجنوب ال يمكن مساواته باملساعدة اإلنمائية الرسمية، على الرغم من أن األلفية الجديدة شهدت 

املالي  تزايد في ظهور الجهات املانحة الناشئة أو الجهات املقدمة من الجنوب، التي تؤثر أكثر فأكثر على املشهد

 للتنمية الدولية.

مليار دوالر  14.1% من 43يقدر األونكتاد أن املساعدات الخارجية من الجهات املانحة الناشئة زادت بنسبة إذ 

. ومثلت تدفقات املعونة من الجهات املانحة الناشئة 2015مليار دوالر في عام  24.6إلى  2011مسجلة في عام 

ومع األخذ في االعتبار أنه  (.1.6)الجدول  2015نمائية الرسمية في عام % من إجمالي املساعدة اإل 16حوالي 

لم ُيبلغ عن معظم التدفقات املالية من بلدان الجنوب، بما في ذلك التدفقات من بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي، فمن الطبيعي أن نتوقع تسجيل حصة الجهات املانحة الناشئة في إجمالي املساعدة اإلنمائية 

لرسمية ألعلى من ذلك بكثير. وإلى جانب ذلك، ينبغي التأكيد على أن بنوك التنمية متعددة األطراف التي ا

، أصبحت (CAF)نك التنمية في أمريكا الالتينية ( وبIsDBيسيرها الجنوب، مثل البنك اإلسالمي للتنمية )

 محركات أساسية لنمو البنية التحتية اإلقليمية.
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انحة الناشئة التي ضاعفت جهودها في مجال التعاون اإلنمائي لبعض الوقت، مثل لقد أدرجت الجهات امل

الصين والبرازيل والهند واإلمارات العربية املتحدة وتركيا وروسيا، في جدول األعمال "مفاوضات حول تقاسم 

ع على املناقشات )لالطال  ناشئةاألعباء" بين الجهات املانحة للمساعدات ذات الدخل املتوسط الراسخة منها وال

ومع ذلك، تبقى هذه  (.2011منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي،  تقرير  في هذا الصدد، راجع

الجهات املانحة الناشئة تواجه تحديات كبيرة بسبب الفقر والالمساواة في الداخل، وعلى هذا النحو، ال تزال 

ة للبلدان املستفيدة ولها الحق في الحصول على املساعدة تشكل جزءا من قائمة املساعدة اإلنمائية الرسمي

اإلنمائية الرسمية. ولهذا السبب، تتبنى موقفا سلبيا فيما يتعلق بتقاسم عبء املسؤوليات الخاصة بالتنمية 

 الدولية مع البلدان املتقدمة.

قدرة للتعاون اإلنمائي العاملي :1.6الجدول 
ُ
 التدفقات امل

 )صافي املصروفات، األسعار الجارية، مليار دوالر أمريكي(. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

% من 

 املجموع

(2015) 

ة عضو دول 28املساعدة اإلنمائية الرسمية من 

 في لجنة املساعدة اإلنمائية
135.0 126.9 134.7 137.4 131.4 84.2% 

دولة تقدم  20املساعدة اإلنمائية الرسمية من 

 تقارير وغير منتمية للجنة املساعدة اإلنمائية
8.9 6.2 16.4 24.7 17.7 11.3% 

دول  10التدفقات املقدرة للتعاون اإلنمائي من 

ة للجنة املساعدة ال تقدم تقارير وغير منتمي

 اإلنمائية

5.2 5.6 6.8 7 6.9 4.4% 

املجموع الفرعي للتدفقات من الجهات املصدرة 

 غير املنتمية للجنة املساعدة اإلنمائية
14.1 11.8 23.2 31.7 24.6 15.8% 

 %100 156.0 169.1 157.9 138.7 149.1 املجموع العاملي املقدر

 املصدر: األونكتاد.
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 قارنة بين الشراكة فيما بين دول الشمال والجنوب وفيما بين دول الجنوب من أجل التنميةم :2.6الجدول  

 الجنوب(-شراكة التنمية )الجنوب الجنوب(-برامج املساعدات )الشمال 

 طبيعة الدعم والغرض منه
ذكر أن املساعدة اإلنمائية الرسمية 

 إيثارية في طبيعتها
 املنافع املتبادلة والنمو

 نهج مكونات نهج إطاري  الفلسفياملنظور 

 املشاركون 
مشارك واحد على األقل لديه دخل 

 مرتفع للغاية للفرد

قد يكون لدى الشريكين معا دخل منخفض للغاية 

 للفرد

 مستوى التنمية

اختالفات كبيرة في مراحل التنمية 

االقتصادية بين الجهات املانحة 

 واملستفيدة

حلة من التنمية كال الشريكين تقريبا في نفس املر 

 االقتصادية

 دور املشاركين
الجهات املانحة واملستفيدة من املساعدة 

 اإلنمائية الرسمية
 عالقة مساواة، كالهما قد ُيسهم في هذه العملية

 املشروطية
"من أعلى إلى أسفل" مع املشروطية 

 السياسية وعدم القدرة على التنبؤ

 مدفوعة حسب الطلب وخالية عموما من أي نوع

من أنواع املشروطية، وذلك إلى حد كبير ضمن 

 الجداول الزمنية

 املرونة

الهياكل البيروقراطية متعددة الطبقات 

املستهلكة للوقت، وبالتالي تكلفة مضافة 

 على املعامالت

المركزية عالية وسريعة نسبيا مع بعض اآلثار املترتبة 

 على تكلفة املعامالت

 القطاعات ذات األولوية
ساعدة ودعم امليزانية للقطاعات منح امل

 االجتماعية

ينحصر التعاون االقتصادي والفني إلى حد كبير في 

مشاريع البنية التحتية واالستثمار في القطاعات 

 اإلنتاجية

االلتزام بإطار الحوكمة 

 العاملي مثل إعالن باريس

تستخدم الجهات املانحة املبادئ 

التوجيهية إلعالن باريس، التي طورتها 

 لتكون أداة لتحقيق الفعالية

توجد الجهات املقدمة خارج نطاق أي اتفاق عاملي 

مثل إعالن باريس، الذي لم تنخرط فيه. يتوقف 

 على الثقة املتبادلة بين الدول الشريكة

 البيانات والرصد والتقييم

مراجعة النظراء من قبل لجنة املساعدة 

اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 

(. DAC-OECDفي امليدان االقتصادي )

يتم تصنيف البيانات وإصدارها بشكل 

دوري من قبل الحكومات الوطنية ولجنة 

املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة 

 التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي

ال توجد آليات رصد تتجاوز التقارير العرضية 

 للبيانات والتفاصيل السردية

 محدود مكثف غير الحكوميةدور املنظمات 

 مكثف محدود دور القطاع الخاص
 

 املصدر: البروفسور الدكتور ساشين شاتورفيدي، "مالمح التعاون فيما بين بلدان الجنوب والديناميات العاملية"، منتدى التعاون اإلنمائي

 . 2014، يناير 1الهندي، موجز السياسات رقم: 
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، وليست فقط مسخرة على املستوى املفاهيمي، التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس مجرد مساعدة ميسرة

وعالوة على ذلك، لطاملا دعم هذا  ألغراض التنمية، وال يتم القيام بها دائما من خالل القنوات "الرسمية".

التعاون االستثمار في عدد من املجاالت التي يميل عدد من الجهات املانحة التقليدية إلى تجنبها. ولهذا السبب، 

 .Neissan Aكمال وليس بديال للتعاون بين الشمال والجنوب )يعد التعاون فيما بين بلدان الجنوب م

Besharati, 2019.)  بين بلدان الجنوب فيما ملخص عن مقارنة مفصلة أكثر بين التعاون  2.6ويرد في الجدول

والتعاون بين الشمال والجنوب. وكما يتضح من الجدول، ال توجد آليات رصد غير التقارير العرضية التي 

بيانات ضعيفة متاحة عن شراكة التنمية فيما بين بلدان الجنوب. وبشكل عام، يوجد القليل تحتوي على 

من األدلة التجريبية على جودة وفعالية وتأثير التعاون فيما بين بلدان الجنوب على العالم النامي. كما تواجه 

شتركة واملعايير املتبادلة والتسجيل الجهود املبذولة في مجال القياس تحديا أكبر بسبب االفتقار إلى املفاهيم امل

املتسق. ومع ذلك، يقر الجميع اليوم باملساهمة الهائلة التي يقدمها هذا التعاون في ظل التنمية املستدامة 

 على املستوى العاملي واإلقليمي والوطني.

وفقا ملسح أجرته إدارة الشؤون 

( DESAاالقتصادية واالجتماعية )

% 74قدمت  التابع لألمم املتحدة،

من البلدان النامية أحد أشكال 

، 2017التعاون اإلنمائي في عام 

، مما 2015% في عام 63بزيادة من 

يعني أن التعاون فيما بين بلدان 

الجنوب يصبح بشكل متزايد الوسيلة 

املفضلة للتعاون اإلنمائي. فقد أنشأ 

عدد متزايد من البلدان إما وكاالت 

دان مكرسة للتعاون فيما بين بل

الجنوب أو عززت قدراته داخل 

 UNمؤسسات التعاون الخاصة بها )

DESA, 2018 وفي حين أن العديد من البلدان أبلغت عن إنفاق متواضع على التعاون فيما بين بلدان .)

% فقط من الدول عن نفقات تبلغ مليون دوالر أو أكثر في السنة، فإن عدد من 16الجنوب، حيث أبلغت 

 (.12.6الجنوبية قدمت وما زالت تقدم مساهمات مالية كبيرة لهذا التعاون )الشكل  الجهات الشريكة

(. 2018ة واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة )املصدر: إدارة الشؤون االقتصادي 

تقرير عن دراسة استقصائية لرصد االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري 

، األمم 2017كل أربع سنوات لحكومات الدول املستفيدة من البرنامج في عام 

املتحدة، فرع سياسات التعاون اإلنمائي، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

 دولة نامية. 118فبراير. مالحظات: العدد =  23

اإلنفاق السنوي على التعاون فيما بين بلدان الجنوب  :12.6الشكل 

(2017) 

27%
8%

4% 4%

57%

$أقل من مليون   10-$ بين مليون 

$مليون 

-$ مليون 11بين 

$مليون 50

 50أكثر من 

$مليون 

ال أعلم
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إن دول منظمة التعاون اإلسالمي تشارك كذلك بنشاط في التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ولطاملا كان 

مية، التضامن مع بلدان الجنوب، وتنظيم شروط التبادل التجاري بين البلدان املتقدمة والبلدان النا

. التعاون اإلسالمي منظمةمية نموا، حاضرا على جدول أعمال واملساعدة االقتصادية ألقل البلدان اإلسال 

واليوم، توفر هذه األخيرة منصة مهمة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، خاصة من خالل ربط البلدان 

ومن خالل تمكين تبادل املعارف واملهارات  التي تتوفر على احتياجات تنموية مع تلك التي تتوفر على حلول،

الفنية أو االقتصادية الالزمة لتسهيل التنمية. وفي هذا السياق، أصبحت األنشطة التي تقوم بها أجهزة 

نفقت مليارات الدوالرات لدعم مشاريع مختلفة )راجع 
ُ
تقريري املنظمة ومؤسساتها مبهرة مع مرور السنوات، وأ

 على سبيل املثال(. 2018و  2013، منظمة التعاون اإلسالمي

لقد تم بالفعل تقييم بعض جوانب املساهمات املالية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في شراكة التنمية 

ومع ذلك،   اإلنمائية الرسمية وتدفقات التحويالت الخارجية. فيما بين بلدان الجنوب في سياق املساعدة 

(، فإن التمويل والتعاون الفني ليس سوى جانب واحد من جوانب 2019)وكما أشار إليه بشاراتي أ. نيسان 

كما أن الحصول على مساهمة التجارة واالستثمار وخطوط االئتمان وغيرها التعاون فيما بين بلدان الجنوب، 

من أشكال التعاون االقتصادي 

أمر ضروري أيضا لقياس القيمة 

للتعاون اإلنمائي فيما  الحقيقية

 لجنوب.بين بلدان ا

تلعب التجارة الدولية، على جميع و 

املستويات، دورا حيويا وديناميكيا 

في تعزيز التعاون وهي مصدر مهم 

، 2018ففي عام  لتمويل التنمية.

تريليون دوالر من  19.5من إجمالي 

صادرات السلع العاملية، تم تبادل 

%( بين 26تريليون دوالر ) 5.1

االقتصادات النامية )صادرات بين 

تريليون  6.9لدان الجنوب(، و ب

%( بين االقتصادات املتقدمة )صادرات بين بلدان الشمال(، بينما بلغت الصادرات من البلدان 35دوالر )

املتقدمة إلى االقتصادات النامية وفي االتجاه املعاكس )التجارة بين الشمال والجنوب وبين الشمال والجنوب( 

 (.13.6%( )الشكل 38تريليون دوالر ) 7.5

 الحصص في صادرات السلع العاملية  :13.6الشكل 
 )حصة الصادرات داخل املجموعة، %(

ود معينة املصدر: إحصاءات األونكتاد، "السلع: التجارة البينية والتجارة خارج حد

ملجموعات الدول حسب املنتج".  مالحظات: يشير الشمال إلى االقتصادات املتقدمة 

 (.197(؛ والجنوب إلى االقتصادات النامية )العدد=52)العدد=

0

20

40

60
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بين بلدان الشمال والجنوب
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قارنة باملالتصدير، والذي  تشير الحسابات إلى اتجاه تصاعدي في التجارة بين بلدان الجنوب يقاس من جانب 

. وفي نفس الفترة، انخفضت الصادرات بين بلدان 2018نقطة مئوية في عام  14زاد بنسبة  1995مع عام 

االقتصادات املتقدمة والنامية  نقطة مئوية، في حين بقيت حصة الصادرات بين 14الشمال بما يقرب من 

 (.13.6تقريبا دون تغيير )الشكل 

، في 14.6كما هو مبين في الشكل و 

، انخفض 2018و  1995الفترة ما بين 

إجمالي صادرات السلع لبلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي إلى البلدان املتقدمة 

نقطة مئوية، وارتفعت  26بنسبة 

نسبته إلى البلدان النامية غير 

 نقطة مئوية. 19األعضاء في املنظمة بـ

وتسير الصادرات البينية في املنظمة 

كذلك في اتجاه تصاعدي، حيث بلغت 

% من إجمالي صادرات السلع 19.8

 .2018لبلدان املنظمة في عام 

، فيما 14.6من الواضح من الشكل 

مجال التعاون فيما بين بلدان  يتعلق بالتجارة، أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تساهم بصورة كبيرة في

ومع ذلك، تظل البلدان املتقدمة متصدرة قائمة الشركاء في التجارة اإلجمالية للمنظمة. وعالوة على  الجنوب.

ذلك، تشير التحليالت حول أول عشر شركاء تجاريين لدول منظمة التعاون اإلسالمي، املصنفة وفقا ملجموعات 

وجهات لصادرات بلدان املنظمة في  10حتكرت االقتصادات املتقدمة أول ا 2018البلدان، إلى أنه في عام 

 % من الحاالت املسجلة.44

دولة في منظمة التعاون اإلسالمي  43بلغت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى الخارج من ، 2018 في عامو

وإذا  .2017تقريبا باملقارنة مع عام  %21مليار دوالر، بزيادة قدرها  68التي تتوفر بشأنها بيانات ما يقرب من 

كانت البيانات الخاصة بجميع بلدان املنظمة متاحة، فمن الواضح أن العدد اإلجمالي لتدفقات االستثمار 

 األجنبي املباشر إلى الخارج ملنظمة التعاون اإلسالمي سيكون أعلى بكثير.

 صادرات منظمة التعاون اإلسالمي من السلع إلى مجموعات البلدان :14.6الشكل 
 )حصة املجموعة في صادرات املنظمة( 

 (.DOTSدوق النقد الدولي، إحصاءات وجهة التجارة )املصدر: صن
؛ الدول املتقدمة: 114مالحظة: الدول النامية غير األعضاء في املنظمة: العدد = 

 .57؛ منظمة التعاون اإلسالمي: العدد = 39العدد: 
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إن ما يمكن استنتاجه من البيانات  

هو  16.6كل القائمة املوضحة في الش

حقيقة أن الفجوة بين تدفقات االستثمار 

 األجنبي املباشر إلى بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي وتدفقاته الخارجة من بلدان 

املنظمة أصبحت أضيق. وبصرف النظر 

عن هذا، ووفقا لتقديرات األونكتاد، بلغ 

دولة في املنظمة في  57إجمالي مساهمة الـ

تثمار األجنبي األسهم العاملية من االس

 575.1ما مجموعه  2017املباشر في عام 

% 1.9مليار دوالر، والتي شكلت بالفعل 

فقط من إجمالي االستثمار األجنبي املباشر 

% من تدفقات 58العاملي. وذهبت 

ة و % إلى اقتصادات املنظم29االستثمار األجنبي املباشر إلى الخارج من بلدان املنظمة إلى البلدان املتقدمة، و 

جهة مستفيدة من االستثمار  20أول  17.6% إلى البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة. ويرد في الشكل 13

 األجنبي املباشر الصادر من منظمة التعاون اإلسالمي.

وفي خالصة هذا الفصل، يمكن القول إن الحاجة إلى تمويل التنمية املستدامة لبلدان منظمة التعاون 

ة في االزدياد، ولكن الحجم الفعلي للموارد الخارجية ال يتزايد بالقدر الكافي وال يتم تعويضه بنمو اإلسالمي آخذ

مة بذل قصارى وإلى جانب الحرص على تحمل الديون، يجب على حكومات املنظ متماثل للموارد املحلية.

جهدها لتحسين التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة الوطنية التي تتعامل مع تمويل التنمية املستدامة 

استراتيجيات التنمية القطرية بشكل أفضل مع التمويل املتاح. وفي هذا الصدد، سيكون من  وضمان ربط

ارد املالية الخارجية إلى القطاعات اإلنتاجية الضروري وضع أطر تمويل وطنية متكاملة والتركيز على توجيه املو 

والقضاء على الفقر. وإذا اقترنت تدفقات رؤوس األموال الخارجية بدال من ذلك بزيادة اإلنفاق العام الراهن، 

 فلن تتحقق أهداف التنمية املستدامة.

أول عشر جهات شريكة تجارية ملنظمة التعاون  :15.6الشكل  

 ، %(2018ان )اإلسالمي مصنفة حسب مجموعات البلد

 (.DOTSاملصدر: صندوق النقد الدولي، إحصاءات وجهة التجارة )
؛ منظمة 39؛ الدول املتقدمة: العدد: 193مالحظة: الدول النامية: العدد = 

 .57التعاون اإلسالمي: العدد = 

44
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شريك للمنظمة في صادرات السلع10أول 
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ال تزال عملية حساب تدفقات 

التحويالت في املجاالت الفنية 

ة من بلدان واملالية واالقتصادي

منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

البلدان النامية غير األعضاء في 

املنظمة ورفع تقارير بخصوص 

تأثيرها على تحقيق التنمية 

املستدامة تشكل تحديا أمام 

 العديد من حكومات املنظمة.

بحيث أنه يتعين على القياس أن 

يمتد إلى ما هو أبعد من 

املساعدات ليشمل جميع 

ن بلدان املنظمة، مما يجعل الدعم الذي تقدمه بلدان املنظمة لالقتصادات النامية األخرى التدفقات م

 ضمن جهودها املبذولة لتأمين التمويل من أجل التنمية أكثر وضوحا.

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة والصادرة إلى  :16.6الشكل 

 الخارج

اشر الصادرة املصدر: بيانات إحصاءات األونكتاد. مالحظة: تدفقات االستثمار األجنبي املب
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   تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى الخارج من دول منظمة التعاون اإلسالمي17.6: الشكل 

  (43=العدد: املنظمة – تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى الخارج) بيانات قاعدة إحصاءات األونكتاد: املصدر
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تلعبه الخدمات املالية في النمو االقتصادي على املستوى العاملي، يبقى على الرغم من الدور األساس ي الذي 

هناك ملياري شخص يفتقرون إلى الخدمات املالية الخاضعة للتنظيم ومعظمهم نشطون اقتصاديا. 

وباإلضافة إلى ذلك، بسبب انخفاض مستوى التنمية املالية، تعاني العديد من البلدان النامية بما فيها الدول 

 1.1ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من احتياجات ملحة من ناحية البنية التحتية بحيث يعيش حوالي األع

مليار شخص بدون صرف  2.4مليار شخص بدون كهرباء، و  1.6مليار شخص بدون مياه صالحة للشرب، و 

هداف التنمية املستدامة في صحي. ووفقا لألمم املتحدة، تتراوح االحتياجات املالية لتنفيذ املقاصد املتعلقة بأ

تريليون دوالر أمريكي سنويا، مما يمثل فجوة سنوية  4.5تريليون دوالر أمريكي حتى  3.3البلدان النامية من 

تريليون دوالر أمريكي في مستويات االستثمار الراهنة والتي تتجاوز املوارد املالية التقليدية املتاحة  2.5تبلغ 

(UNCTAD, 2014ولذلك، م .).ن املهم استكشاف آليات تمويل ابتكارية بديلة وتكميلية 

تمتلك املالية اإلسالمية إمكانات قوية في تعزيز تنمية البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية معا. وفي حين 

عادة التوزيع مثل الزكاة واألوقاف على إمكانات كبيرة لدعم املشاريع االجتماعية إل إلسالمية دوات األ توفر 

الصغيرة، فإن الصكوك )الصكوك اإلسالمية( من شأنها أن تمول بنجاح البنية التحتية الكبيرة )مشاريع املياه 

 والصرف الصحي، والطاقة املستدامة وامليسورة التكلفة، والنقل، والطرق، واملالجئ(.

لية اإلسالمية في دعم يهدف هذا الفصل إلى قياس الفجوة القائمة في التنمية املالية واالعتراف بدور املا 

مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية معا. وعلى الرغم من وجود إمكانات هائلة، فقد تم استثمار القليل 

في هذا املجال. فعلى سبيل املثال، يمكن إنشاء األوقاف بأشكال عدة لدعم تطوير البنية التحتية االقتصادية 

اإلضافة إلى ذلك، تستأثر األوقاف بجزأ بالغ باملجتمع بشكل كاف. و واالجتماعية وبالتالي تلبية احتياجات 

األهمية في البلدان ذات املستويات املرتفعة من اإلقصاء والحرمان بحيث يمكنه أن يلعب دورا حاسما في 

 حماية الفقراء واملستضعفين من مخاطر البطالة والجوع واملرض والجفاف وغيرها من الكوارث املفاجئة.

لعموم، هناك ثالثة قيود رئيسية تعيق فعالية املالية اإلسالمية بما يتماش ى مع االحتياجات املالية على او 

(ضعف مستوى الوعي بدور املالية 1الراهنة والناشئة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وهي: )

ات االجتماعية واالقتصادية في اإلسالمية، خاصة األدوات اإلسالمية إلعادة التوزيع، في معالجة الصعوب

( عدم كفاية املنتجات املتفق عليها واملتوافقة مع الشريعة 2العديد من البلدان األعضاء في املنظمة؛ )

اإلسالمية لتعزيز التعاون في املجال املالي بين املؤسسات املالية لتيسير عملية تعبئة املوارد  على املستويين 

في املنتجات املبتكرة في قطاع املالية اإلسالمية لدعم االحتياجات املالية الدينامية  (  نقص3اإلقليمي والدولي؛ )

 للبلدان األعضاء في املنظمة في سعيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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على املستوى القطري، تحتاج الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي 

سياساتية "استباقية" بشأن االستفادة من الخدمات املالية اإلسالمية وتسهيل إمكانية الوصول داعم وأهداف 

إليها وضمان جودتها بما يتماش ى مع االحتياجات الدينامية القتصاداتها الحقيقية. وعلى مستوى املنظمة، 

بلدان األعضاء في املنظمة يتعين إقامة عالقات تعاون وثيقة بين املؤسسات اإلنمائية املعنية لدعم جهود ال

الستكشاف التدخالت القانونية والتنظيمية واملؤسسية والسياساتية ذات الصلة التي ال غنى عنها لتوسيع 

نطاق عمل املؤسسات املالية اإلسالمية سعيا لخلق مصادر تمويل جديدة لتحقيق التنمية االجتماعية 

 واالقتصادية.

( دعم إنشاء منصة مشتركة لتعزيز الحوار فيما بين البلدان األعضاء 1) ويمكنها التفكير على وجه الخصوص في

بهدف النهوض باملعرفة وإذكاء الوعي بخصوص دور املالية اإلسالمية في تنمية البنى التحتية االجتماعية 

ات ( تحديد دراسات الحاالت الناجحة واملمارس2واالقتصادية، خاصة الصناديق اإلسالمية إلعادة التوزيع؛ )

الجيدة على الصعيد العاملي وتبادل الزيارات والتعاون الفني بين البلدان األعضاء في املنظمة في ظل مبادرة 

( دعم تطوير املنتجات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التي 3؛ )(reverse linkage initiativeالتعاون الفني )

سهيل عملية تعبئة املوارد على املستويات الوطنية تلقى قبوال على نطاق واسع لتعزيز التعاون املالي وت

 واإلقليمية والدولية.

 مقدمة  3.1

( أمرا بالغ األهمية ألنه يسهل SDGsيعد إنشاء إطار تمويل مناسب لدعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة )

يل املبتكرة في مسيرة توجيه املوارد املالية الراهنة إلى االستثمار اإلنتاجي وكذلك زيادة استخدام مصادر التمو 

التنمية االقتصادية. وعلى الرغم من التغييرات الحاصلة في نماذج التنمية في العقدين األخيرين، إال أن الوعد 

طع فيما يتعلق بتحقيق التنمية الشاملة لم يتم الوفاء به بعد. إذ يعيش ما يقدر بنحو 
ُ
مليار  1.1الذي ق

مليار شخص بدون مرافق الصرف  2.4يار شخص بدون كهرباء، و مل 1.6شخص بدون مياه صالحة للشرب، و 

الصحي، وأكثر من مليار شخص ال يتوفرون على إمكانية االستفادة من طريق سالكة في جميع الظروف الجوية 

(UNICEF, 2017 وتوضح هذه األرقام حقيقة أن الفقراء استفادوا بنسبة قليلة جدا من برامج التنمية .)

 لعقد املاض ي.املنفذة خالل ا

إن تحقيق التنمية الشاملة ليست باملهمة السهلة، فهي تتطلب مسيرة تلتزم بإصالح النظم االقتصادية و 

واملالية واملؤسسات والحكومات. وتتطلب انخراط جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك مجتمع الجهات املانحة 

كفي من الدعم الفني واملالي. وفيما يتعلق بالتمويل، واملجتمعات املدنية واملحسنين والقطاع الخاص لتوفير ما ي
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يشدد مجتمع التنمية العاملية على استخدام جميع مصادر املوارد املالية بما في ذلك التمويل املحلي العام 

 واملحلي الخاص، والدولي العام والدولي الخاص مع التركيز بشكل خاص على مصادر التمويل الجديدة واملبتكرة.

مم املتحدة، تتراوح االحتياجات املالية لتنفيذ املقاصد املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة في البلدان وفقا لأل 

 2.5تريليون دوالر أمريكي سنويا، مما يمثل فجوة سنوية تبلغ  4.5تريليون دوالر أمريكي حتى  3.3النامية من 

(. ومن خالل ما ورد في جميع التقارير UNCTAD, 2014تريليون دوالر أمريكي في مستويات االستثمار الراهنة )

املتاحة عن تمويل أهداف التنمية املستدامة، من الواضح جدا أن هناك تركيزا قويا على استخدام العائدات 

املحلية لتمويل األهداف الجديدة. وعلى وجه التحديد، يشير تقرير األمم املتحدة إلى أن "اإليرادات املحلية هي 

موال الالزمة لالستثمار في التنمية املستدامة، وتخفيف حدة الفقر وتقديم الخدمات العامة. أهم مصدر لأل 

وال يمكن للبلدان ضمان االعتماد على املوارد الضريبية وتعزيز النمو املستدام إال من خالل تعبئة موارد محلية 

 كافية.

تثمار، ومعظمها من القطاع الخاص، في في ظل هذا السياق، تتوفر كميات كبيرة من املوارد القابلة لالسو

االقتصادات املتقدمة والناشئة. وتعتبر معظم البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا، في الغالب أقل 

قدرة على تعبئة املبلغ املطلوب من التمويل لتحقيق التنمية املستدامة، وعلى األرجح ستظل تعتمد بشكل 

ة الخارجية وغيرها من املصادر. ولذلك، من املهم استكشاف آليات تمويل ابتكارية كبير على املساعدة اإلنمائي

بديلة وتكميلية مثل املالية اإلسالمية لتحفيز األنشطة االقتصادية نحو التنمية االقتصادية الشاملة، 

 واالستقرار املالي واالجتماعي، والتنمية البشرية الشاملة.

فصل في التعرف على دور املالية اإلسالمية في دعم التنمية املستدامة يتمثل الهدف الرئيس ي من هذا ال 

والشاملة. وعلى وجه التحديد، يهدف إلى تقديم املالية اإلسالمية باعتبارها أداة مالية فعالة لتوليد تمويل 

ان إضافي من أجل التنمية. كما يستكشف القضايا والتحديات القائمة في مجال  تمويل التنمية في البلد

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ويعرض املالية اإلسالمية باعتبارها أداة قوية في مسيرة التنمية. وعليه، 

القضايا  2.7الفجوة االستثمارية العاملية القائمة في دعم التنمية. فيما يناقش القسم  1.7يستكشف القسم 

لة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، املتعلقة بتمويل التنمية والتحديات واألولويات ذات الص

بتقديم  3.7فضال عن عرضه لنظرة عامة حول دور املالية اإلسالمية في دعم التنمية. وأخيرا، يختم القسم 

 خالصة واستنتاج.

 تمويل التنمية: التحديات واآلفاق 3.2

ي منظمة التعاون اإلسالمي في بعض املؤشرات املالية للبلدان األعضاء ف 1.7والجدول  1.7يعرض الشكل 

. إذ تتميز املجموعة ذات الدخل املنخفض في iفئتين بناء على مستوى الدخل، ووفقا لتصنيف البنك الدولي
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، بأداء ضعيف بشكل عام من األدنى واملتوسط املنخفضذات الدخل املنظمة، والتي تتألف من البلدان 

لنظم املالية غير املتطورة واملدخرات املنخفضة نسبيا وإمكانية حيث تعبئة املوارد، ويرجع ذلك في معظمه إلى ا

الوصول املحدودة إلى التمويل الخاص. وبشكل عام، تحتاج البلدان األعضاء في املنظمة إلى تطوير أنظمة 

مالية فعالة من شأنها تيسير عملية تخصيص املوارد ألفضل االستخدامات املمكنة، حيث يمكن أن يكون لها 

املالية  ابحاجة إلى تعزيز قدراته يآثار طويلة األمد على معدل النمو االقتصادي ودرجة التنمية. فه بدورها

 الستيعاب مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل مع التركيز بشكل خاص على:

ع : لطاملا كان القطاع العام املصدر الرئيس ي لتمويل التنمية. ومتحسين عملية تعبئة املوارد العامة املحلية

ذلك، فإن هامش التصرف املحدود في املجال املالي الراهن بسبب الركود االقتصادي يقتصر على دعم التنمية 

الشاملة بفعالية ألن البلدان التي تعاني من عجز كبير في امليزانية ستواجه صعوبة أكبر في جمع األموال لتمويل 

ولذلك، من املهم بالنسبة للبلدان األعضاء في منظمة النفقات، باملقارنة مع البلدان التي تعاني من عجز أقل. 

بقي ضغوطها املالية املتنامية تحت السيطرة، 
ُ
التعاون اإلسالمي، وخاصة البلدان ذات الدخل املنخفض، أن ت

ال سيما من خالل سياسات االقتصاد الكلي القادرة على مواجهة التقلبات الدورية، وتحسين إدارة االقتصاد 

كنها ذلك من التعامل مع حيز السياسة املالية املحدود لدعم التنمية م  وضاع املالية العامة. وسيُ الكلي وضبط أ

 ساسية للنظام املالي في دول منظمة التعاون اإلسالميالعناصر األ  :1.7الشكل 
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خاصة في حالة الركود االقتصادي مع تجنب تحويل عجز امليزانية إلى الضغط على احتياطيات النقد األجنبي، 

وثوقة لتمويل حاالت العجز في وذلك راجع أساسا لكون االحتياطيات األجنبية تعد من بين أكثر املصادر امل

 امليزانية.

(، بلغت 2018-2014على مدى السنوات الخمس املاضية ) تضييق الفجوة املالية هو تحدي رئيس ي: 

املدخرات الوطنية في مجموعة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كنسبة مئوية من الناتج املحلي 

ويشير هذا إلى أن  % من الناتج املحلي اإلجمالي.26ي االستثمار حوالي % وبلغ إجمال30اإلجمالي ما يقرب من 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تواجه عجزا في املوارد، ومن املرجح أن يظل االتجاه كذلك بسبب 

يتسنى وبالنظر إلى أن الفجوة لن  اجية والقدرة التنافسية الدولية.الصعوبات الهيكلية مثل انخفاض اإلنت

سدها بسرعة ألنها تتطلب إصالحات اقتصادية ديناميكية، ستواصل البلدان األعضاء في املنظمة، وخاصة 

 (2018-2014الدول األعضاء في املنظمة: مؤشرات التمويل املختارة ) :1.7الجدول 

 I II III IV V 

 التمويل املحلي

 36.2 24.2 22.2 28.5 23.5 إيرادات امليزانية )% من الناتج املحلي اإلجمالي(

 39.0 26.4 25.8 35.4 28.0 نفقات امليزانية )% من الناتج املحلي اإلجمالي(

املدخرات الوطنية اإلجمالية )% من الناتج املحلي 

 اإلجمالي(
24.9 25.2 16.1 25.7 21.6 

 21.6 24.4 24.3 28.6 27.3 إجمالي االستثمار )% من الناتج املحلي اإلجمالي(

حلية يوفرها القطاع املالي )% من الناتج ائتمانات م

 املحلي اإلجمالي( *
50.2 68.0. 36.2.0 173.8 202.4 

الرسملة السوقية للشركات املسجلة )% من الناتج 

 املحلي اإلجمالي( *
47.1 58.7 30.1 99.9 122.3 

 التمويل الخارجي

صافي املساعدات اإلنمائية الرسمية املستلمة )% من 

 ي اإلجمالي( *الدخل القوم
0.6 0.4 1.4 0.2 0.6 

 103.7 غ.م 38.9 44.6 37.2 إجمالي الديون )% من الناتج املحلي اإلجمالي(

 غ.م غ.م 39.1 360.7 77.8 االحتياطي الدولي % إجمالي الدين

االستثمارات األجنبية املباشرة، صافي التدفقات الواردة 

 )% من الناتج املحلي اإلجمالي( *
3.5 3.6 3.4 2.7 3.1 

 0.3 0.7 6.9 3.0 5.1 التحويالت، املستلمة )% من الناتج املحلي اإلجمالي( *

I  أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي؛ =II  الدول األعضاء في املنظمة ذات الدخل املرتفع واملتوسطة األعلى؛ =III الدول األعضاء في :

 (2017-2014= الدول املتقدمة. مالحظة: * تعني ) Vالعالم؛ =  IVاملنظمة ذات الدخل املنخفض واملتوسطة األدنى؛ 

 مصادر البيانات: صندوق النقد الدولي، وحدة املعلومات التابعة ملجلة اإلكونوميست، البنك الدولي.  
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وفي املدى  البلدان ذات الدخل املنخفض، االعتماد على املوارد الخارجية في املدى القصير لتمويل تنميتها.

سية، وتعزيز رأس املال البشري، وتقوية بيئة الطويل، تحتاج إلى مواصلة التقدم في اإلصالحات الهيكلية الرئي

العمل، وتحسين أداء سوق العمل لتعزيز اإلنتاجية، وذلك سعيا نحو اقتصاد أكثر تطورا يدعمه تصنيع 

ي إلى مزيد من وخدمات ذات قيمة مضافة عالية تحقق إيرادات مرتفعة وتخلق وظائف من شأنها أن تؤد

 املدخرات املحلية.

 باإلضافة إلى ذلك
ُ
نش ئ الحكومات أيضا مؤسسات رسمية مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين ، قد ت

وصناديق الثروة السيادية وصناديق االستثمار املشتركة وتشجيع التنويع ومبادئ سليمة أخرى تعنى باالستثمار 

ب االئتمان املؤسس ي لتشجيع الناس على االدخار بشكل أكثر مالءمة تمشيا مع احتياجات االقتصاد. وإن نس

املحلي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منخفضة بشكل ملحوظ، باملقارنة مع املتوسط العاملي 

% في البلدان 50والبلدان املتقدمة. فبينما يبلغ متوسط نسبة االئتمان املحلي إلى إجمالي الناتج املحلي حوالي 

. وتوجد أسواق األوراق املالية في مرحلة مبكرة من التنمية %174األعضاء في املنظمة، بلغ املتوسط العاملي 

، iiفي معظم الدول األعضاء في املنظمة، وخاصة البلدان ذات الدخل املنخفض. فمن حيث الرسملة السوقية

. 2017-2014% من الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة 47يبلغ متوسط نسبة البلدان األعضاء في املنظمة 

 %.99.9لفترة، بلغت نسبة املتوسط العاملي حوالي وخالل نفس ا

يشير هذا إلى أن الشركات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تتمتع بإمكانية وصول محدودة و 

إلى رؤوس األموال من خالل أسواق رأس املال، فهي بحاجة إلى االبتكار وإضفاء القيمة والنمو. كما تحتاج 

( تلبية احتياجات جميع 1في املنظمة إلى توسيع نطاق القطاع املالي وتنويع منتجاته من أجل )البلدان األعضاء 

( االنتقال من كونها مجرد جهات مزودة لالئتمان لتصبح جهات مقدمة لخدمات 2قطاعات االقتصاد؛ و )

 مالية أكثر شمولية.

في العديد من  ات واإلطار املؤسس ي.يمكن زيادة تعبئة مصادر التمويل الخارجية من خلل تعزيز السياس 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ستكون املوارد املحلية غير كافية وسيستمر التمويل الدولي مثل 

املساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي املباشر والتحويالت في لعب دور كبير، ال سيما في البلدان 

ن قدرتها منخفضة على جمع املوارد املحلية. ففي البلدان األعضاء في املنظمة املنخفضة الدخل حيث تكو 

ذات الدخل املنخفض، تلعب املساعدة اإلنمائية الرسمية دورا حاسما في تمويل التنمية. وتشير البيانات 

الدخل القومي % من 1املتاحة إلى أن صافي املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقتها هذه البلدان يمثل أقل من 

جل هذا الرقم بنسبة أعلى بقليل بلغت اإلجمالي في املتوسط على مدى السنوات الخمس املاضية. وقد ُس 

% في املجموعة ذات الدخل املنخفض في منظمة التعاون اإلسالمي. وفيما يتعلق بتدفقات االستثمار 1.4حوالي 
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املنظمة. فقد بلغ االستثمار األجنبي  في عتي الدخلاألجنبي املباشر إلى الداخل، ال يوجد فرق واضح بين مجمو 

% من الناتج 3.6% في املجموعة ذات الدخل املنخفض، و 3.4% في البلدان األعضاء في املنظمة، و  3.5املباشر 

. ولجذب املزيد من االستثمار األجنبي 2017-2014املحلي اإلجمالي في املجموعة ذات الدخل املرتفع خالل الفترة 

شر، تحتاج البلدان األعضاء في املنظمة إلى تطوير برامج وحوافز معينة لتوجيهه إلى القطاعات االقتصادية املبا

 الرئيسية ذات آثار أكبر غير مباشرة على وتيرة النمو االقتصادي والتنمية.

لقطاع العام بالنظر إلى قدرة ا  تعزيز مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل أمر بالغ األهمية في مسيرة التنمية. 

املحدودة على دعم االستثمارات طويلة األجل، فإن إيجاد سبل جديدة وأفضل لجذب تمويل القطاع الخاص 

أمر بالغ األهمية. فعلى املستوى الوطني، يجب أن تلعب الجهات املستثمرة املؤسسية، مثل صناديق التقاعد 

عم أهداف التنمية. وعلى مستوى منظمة التعاون وشركات التأمين والصناديق املشتركة، دورا أكثر أهمية في د

( وخاصة في البلدان املصدرة للنفط لتعبئتها SWFإلسالمي، هناك قدر كبير من صناديق الثروة السيادية )

نحو البلدان املنخفضة الدخل. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في كيفية توجيه هذه األموال نحو القطاعات 

 اقتصادية عقالنية. ائداتعلى قاعدة سوق ذات عو اإلنتاجية في هذه البلدان 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص نموذجا فعاال لتمويل االستثمارات 

نجاح التنفيذ الفعال لهذه الشراكات يتطلب تحسين اإلدارة ومؤسسات أقوى إلقامة لكن واسعة النطاق. و 

ن القطاعين العام والخاص لتعزيز وقع القطاع الخاص في تصميم وتطوير أشكال جديدة للحوار بي

 االستراتيجيات االقتصادية الوطنية.

تشير   iiiإن تعميم املالية اإلسلمية ضمن النظام املالي من شأنه أن يحسن من عملية تعبئة املوارد. 

تثمارات طويلة األجل وعدم كفاية أنماط التمويل الراهنة بوضوح إلى الحاجة الكبيرة جدا إلى تمويل االس

املوارد الحالية للحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة األطراف وشركاء التنمية التقليديين 

اآلخرين الذين يستخدمون الوسائل التقليدية. وكتمويل بديل، تتمتع املالية اإلسالمية بإمكانيات قوية لجلب 

ية. وباعتبارها نظام قائم على التضامن، فهي تغطي الخدمات املصرفية أموال إضافية من أجل تعزيز التنم

اإلسالمية والتكافل )التأمين اإلسالمي( واإلجارة )التأجير اإلسالمي( والصكوك )السندات اإلسالمية( وموارد 

ي التنمية الرعاية اإلسالمية )الزكاة واألوقاف وما إلى ذلك( مما يجعلها فريدة من نوعها من حيث مساهمتها ف

 املالية واالقتصادية.

( تضييق فجوة الشمول املالي وخاصة في البلدان 1فيما يتعلق باالستقرار املالي، يمكن للمالية اإلسالمية )ف 

( تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة كونها 2؛ )ivاملنخفضة الدخل في منظمة التعاون اإلسالمي
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في مخاطر نظامية أقل من التمويل التقليدي بفضل ميزات املشاركة في ( التسبب 3تمويل مدعوم باألصول؛ )

 (.IMF 2015املخاطر وحظر املضاربة )

على العموم، تغطي الصناعة املالية اإلسالمية العديد من املجاالت مع عدد من أساليب التمويل القابلة 

عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. للتطبيق والتي يمكن أن تلبي متطلبات التمويل املتنوعة للبلدان األ 

( تمويل يشبه الديون منظم مثل 1فمنتجاتها قائمة على العقود ويمكن تصنيفها إلى ثالث فئات عامة: )

املبيعات مثل )املرابحة( أو املشتريات )سالم، للمنتجات األساسية واستصناع، للمنتجات املصنعة(، واإليجار 

( تقاسم األرباح والخسائر بطريقتين: )أ( املشاركة في األرباح والخسارة 2) )اإلجارة( بخيارات مختلفة للشراء؛

)املضاربة( حيث يقوم املمول )املستثمر والبنك( بتوفير رأس املال ويوفر املستفيد العمل واملهارات )يتم تقاسم 

روع بشكل متساو األرباح( و )ب( تقاسم األرباح والخسائر فقط )املشاركة( حيث يقوم الطرفان بتمويل املش

( كما هو الحال بالنسبة Wadi'ah( الخدمات، مثل عقود الحفظ اآلمن )3وبالتالي تقاسم األرباح والخسائر؛ و )

 ، والتي تستخدم أيضا بشكل متزايد في معامالت سوق املال.(Wakalah)ودائع الجارية، أو عقود الوكالة لل

تتمتعان بإمكانات قوية في تعزيز التنمية االجتماعية  بالنظر إلى التصنيف املذكور أعاله، هناك أداتان

الزكاة واألوقاف على إمكانات  مثل عادة التوزيعاإلسالمية إل دوات األ (. ففي حين توفر IMF 2015واالقتصادية )

كبيرة لدعم املشاريع/ البرامج االجتماعية الصغيرة، فإن الصكوك )الصكوك اإلسالمية( من شأنها أن تمول 

ملشاريع الكبيرة بما في ذلك املياه والصرف الصحي، والطاقة املستدامة وامليسورة التكلفة، والنقل، بنجاح ا

 والطرق، واملالجئ.

 )مليار دوالر أمريكي( 2017-2010اإلصدارات العاملية للصكوك،  :2.7الشكل  

 لدوليةاملصدر: السوق املالية اإلسالمية ا
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تقلص عوامل السوق في ظل الظروف الراهنة، إلى  الفجوة القائمة في الصكوك واالستثمار االقتصادي:

جل ونقل املخاطر، إلى حد كبير من توافر األموال جانب التحيزات املنهجية تجاه آليات تحويل الديون قصيرة األ 

للتمويل طويل األجل من أجل دعم التنمية الشاملة ال سيما في البلدان ذات الدخل املنخفض في منظمة 

التعاون اإلسالمي. وتقترح الفجوة املالية املستمرة، ال سيما على املدى الطويل، استخدام التمويل البديل بما 

والتي تستند إلى تقاسم املخاطر بدال من نقلها. نظرا لكفاح عدد من الدول األعضاء في  في ذلك الصكوك،

منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تطوير مصادر للتمويل طويل األجل، فإن الصكوك تبدو وسيلة مناسبة 

 للمساعدة في توسيع نطاق تكثل رؤوس األموال وذلك لتمويل االستثمارات ودعم التنمية.

إحدى األدوات الرئيسية لسوق رأس املال في الصناعة اإلسالمية وترتبط إيراداتها بالعائدات والتدفقات فهي 

(. Salman A. 2019النقدية الناتجة عن األصول املشتراة أو التي تم إنشاؤها من خالل معامالت الصكوك )

حكومة والقطاع الخاص وكذلك وباعتبارها أداة تمويل، تتيح الصكوك تمويال باختيارات أكثر لكل من ال

للمستثمرين الصغار الذين يتبعون مبادئ الشريعة بصرامة وال يتعاملون مع القطاع املالي التقليدي. وبالتالي، 

تتوفر على إمكانات ضخمة لتعبئة 

التمويل واملدخرات لشريحة كبيرة 

من السكان ممن ال يمكن خدمتهم 

بشكل آخر من طرف أدوات التمويل 

 ة.التقليدي

تبنى الصكوك حول فئتي األصول 

)السندات واألسهم  الرئيسيتين

اإلسالمية( وأفق االستثمار املرتبط 

بالطبيعة طويلة األجل اللتزاماتها من 

حيث املخاطر والعائدات. والصكوك 

األكثر شيوعا هي صكوك املرابحة 

(؛ واستصناع )عقد لتسليم أصول )ملكية جزئية في املستحقات؛ وصكوك اإلجارة )معامالت التأجير التمويلي

مصنعة أو منشأة في املستقبل(؛ وصكوك السالم )عقد آجل، عادة مايكون سلعة(؛ وصكوك املضاربة )اتفاقية 

ل األعمال(؛ وصكوك املشاركة )مشروع مشترك مع اشراكة أو مشاركة في األرباح بين مزودي رأس املال ورج

 تخذ قرارات استثمارية نيابة عن املستثمرين(.متعّهد(؛ وصكوك الوكالة )عقد مع وكالة ت

مجلس التعاون
ي  (23.3)الخليج 

كا أوروبا وأمري
(2.4)

(2.2)أفريقيا  

(72.1)آسيا 

 (2017-2010إصدارات الصكوك العاملية % ) :3.7الشكل  

 املصدر: السوق املالية اإلسالمية الدولية 
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على مدار العقد املاض ي حيث بلغ السوق  مذهال تظهر البيانات املتاحة أن نمو إصدارات الصكوك العاملية كان  

% من األصول املتوافقة مع الشريعة 38ويشكل حوالي  2017مليار دوالر في عام  800العاملي التراكمي للصكوك 

فعلى الرغم من األزمة املالية واالقتصادية العاملية األخيرة، حافظ نمو  هذه  v(.3.7كل اإلسالمية )الش

مليار  116.7إلى  2016مليار دوالر أمريكي في عام  88اإلصدارات على نمطه بإثارة اإلعجاب حيث ارتفع من 

إلى إصدارات الصكوك %. وكانت الزيادة ترجع أساسا 32، وهو نمو ملحوظ بنسبة 2017دوالر أمريكي في عام 

السيادية للمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى اإلصدارات الثابتة من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي 

(. وتستأثر الحكومات بحصة أكبر من إصدارات Global Sukuk Market Outlook, 2018وأفريقيا ودول أخرى )

 الصكوك باملقارنة مع سندات الشركات.

، فإن حصة 2017% من إجمالي إصدارات الصكوك في عام 68تمثل إصدارات الصكوك املحلية  في حينو 

 32الصكوك الدولية أقل بكثير بنحو 
ُ
ستخدم بشكل رئيس ي لتعبئة %. ويشير هذا الرقم إلى أن الصكوك ت

دولية خاصة من الدول املوارد املحلية في حين أنها تتوفر على إمكانات هائلة لتسهيل تعبئة املوارد اإلقليمية وال

 الغنية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى البلدان ذات الدخل املنخفض.

باختصار، في حين أن الدول ذات املدخرات اإلسالمية الكافية تتوفر على إمكانات كبيرة لتعبئة املوارد املحلية و 

رى التي تعاني من نقص في املدخرات للقطاعات االقتصادية الرئيسية، فإن العديد من دول املنظمة األخ

املحلية يمكنها االستفادة من األموال الدولية لالستثمارات االستراتيجية، بالنظر إلى الكتلة املهمة من 

املستثمرين اإلسالميين في جميع أنحاء العالم. وفيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي، ال تزال إصدارات الصكوك 

% من إجمالي إصدارات الصكوك، وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ثاني 72.1مركزة في آسيا، حيث تمثل 

(. ووفقا لوكالة مودي لخدمة 3.7% )الشكل 23.3أكبر وجهة إلصدارات الصكوك بحصة سوقية تبلغ 

(، من املتوقع أن تتوسع سوق الصكوك العاملية نظرا ألن العديد من البلدان تشارك بشكل 2018املستثمرين )

هود الرامية إلى تطوير أسواق الصكوك املحلية الخاصة بها من خالل دعم مجموعة من العوامل، جاد في الج

بما في ذلك إصدارات الصكوك السيادية املتزايدة وابتكار املنتجات وزيادة الطلب من بنوك التجزئة وتضييق 

 viالهوامش على السندات التقليدية.
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، تبرز 4.7كما هو مبين في الشكل 

حصتها السوقية املهيمنة ماليزيا ب

% من 62.5املسجلة بحوالي 

إجمالي إصدارات الصكوك خالل 

. وقد بدأت 2017-2001الفترة 

دول مجلس التعاون الخليجي 

وعدد متزايد من الدول األعضاء 

األخرى في منظمة التعاون 

اإلسالمي في تبني محاوالت لتطوير 

هذه األسواق. بحيث تبلغ حصة 

سعودية في اململكة العربية ال

% 10إصدارات الصكوك حوالي 

%( خالل نفس الفترة. وخالفا عن ماليزيا ومنطقة دول مجلس 2.6%( وقطر )2.8%( والبحرين )7.3واإلمارات )

%( 1.6%( وباكستان )6.4التعاون الخليجي، تتوسع الصكوك كأداة تمويل في أسواق مثل إندونيسيا )

 %(.2%( وتركيا )2والسودان )

، إال أن تطورها قد أعاقته عدة عوامل كما هو مبين في الشكل املذهلمن نمو  أسواق الصكوك على الرغم 

. فهذه العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو الصكوك في مختلف البلدان تختلف حسب ظروف االقتصاد 5.7

ايا املتعلقة بحماية الكلي ومستوى التطور املالي. وإن االفتقار إلى مقاييس موحدة وممارسات الصكوك والقض

املستثمر وابتكار املنتجات وكذلك التنويع املحدود للمستثمرين هي القضايا الرئيسية التي تعوق نمو أسواق 

من تفسيرات  نبعالصكوك. وينشأ االفتقار إلى توحيد املقاييس من خلفية دينية )تواجه الصكوك تحديا ي

املستثمرين يعني أن إصدارات الصكوك بعيد عن الشمول  مختلفة ملبادئ الشريعة(. كما أن نقص التنوع في

ألنه ال يتضمن شرائح كبيرة من املستثمرين. وإن قاعدة أصحاب االستثمارات املتنوعة تضم فئات من 

املستثمرين مثل البنوك وصناديق االستثمار املشتركة وشركات التأمين وصناديق التقاعد وتجارة التجزئة 

توفر األساس للطلب املستدام وتعميق أي نوع من سوق الصكوك. كما أن املجموعة واملستثمرين األجانب و 

 املتنوعة من املستثمرين تقلل من خطر السلوك االحتكاري في أسواق الصكوك.

 (2017-2010جهات مصدرة للصكوك العاملية % ) 10 ول أ :4.7الشكل 

 املصدر: السوق املالية اإلسالمية الدولية
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على املستوى القطري، تمتلك ماليزيا أفضل وضع فيما يتعلق بدعم العوامل الدافعة الرئيسية لنمو الصكوك 

(. كما تتمتع COMCEC 2018دة املستثمرين، التي ال تزال صناعة تخضع لقيود شديدة )باستثناء تنويع قاع

إندونيسيا بدرجة معتدلة في معظم العوامل، مما يشير إلى أنها بحاجة إلى تعزيز كل عامل من أجل الدفع 

طار بسوق الصكوك لديها. وفي حين حصلت الحوافز الضريبية على أدنى الدرجات في إندونيسيا، فإن إ

 ، الشرعية هو أكبر مشكلة في تركيا الحوكمة
ُ
 ظهر اهتماما كبيرا بتطوير سوق الصكوك.فهي ت

 

ولكنها ال يزال تواجه عددا من التحديات في هذه العملية. وهي تحتل املرتبة األولى في الحيادية الضريبية بينما 

جهودا متزايدة لتعميم تعبئة املوارد  تتطلب العوامل األخرى مزيدا من التنمية. وقد بذلت العديد من الدول 

القائمة على الصكوك في قطاعاتها املالية، لكن السوق املالية ذات األداء الجيد تتطلب وجود بيئة إسالمية 

 داعمة.

ال يمكن للصكوك أن تفي بالغرض بمفردها، ولكن ينبغي أن تنمو وستنمو إلى جانب املؤسسات املالية 

ملصرفية والتأمين والصناديق اإلسالمية. وفي هذا السياق، هناك ثالثة قيود رئيسية اإلسالمية، مثل الخدمات ا

( عدم الوعي الكافي بدور األدوات اإلسالمية في معالجة الصعوبات 1تعيق فعالية قطاع املالية اإلسالمية: )

عدم كفاية املنتجات  (2االجتماعية واالقتصادية في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ )

 الصكوك في دول منظمة التعاون اإلسالمي  العوامل الرئيسية التي تؤثر على تطوير أسواق :5.7الشكل  

 (ISRA، األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية في املالية اإلسالمية )(RAMاملصدر: وكالة التصنيف املاليزية )
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( نقص 3املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتيسير التعاون اإلقليمي والدولي للمؤسسات املالية اإلسالمية؛ )

 املنتجات املبتكرة لدمج املالية اإلسالمية في التنمية الشاملة.

متلك قطاع املالية : يعادة التوزيع والفجوة القائمة في االستثمار االجتماعيإل اإلسلمية صناديق لا 

اإلسالمية نماذج للتمويل القائم على التضامن يتسم بميزات مهمة لالستدامة االجتماعية. وتتطلب املبادئ 

اإلسالمية إلعادة توزيع الدخل تبرعا سنويا )الزكاة( للمحتاجين كالتزام أساس ي لجميع املسلمين الذين يمتلكون 

كرس عائداتها لتحقيق األهداف ثروة في حدها األدنى. وباإلضافة إلى ذلك
ُ
شجع بقوة على إنشاء األوقاف وت

ُ
، ت

 االجتماعية.

عادة التوزيع الطريقة التي يحاول اإلسالم من خاللها معالجة القضايا االجتماعية اإلسالمية إل دوات األ تمثل  

يرة لتعبئة املوارد واالقتصادية لتلبية احتياجات الشريحة املهمشة في املجتمع. فهي تتوفر على إمكانات كب

عد أي الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة للجميع؛ 
ُ
ضمان عدم ترك أحد خلف الركب. ومن ناحية العرض، ت

أدوات إعادة التوزيع اإلسالمية وسيلة بسيطة لجمع األموال من عدد كبير من األشخاص وهو ما يشبه 

 التمويل الجماعي.

يل الجماعي وهي: القائم على التبرع، والقائم على حقوق امللكية، على العموم، هناك ثالثة أنواع من التمو و 

والقائم على القروض. بحيث يتماش ى النوعان األوالن مع التعاليم اإلسالمية، واألخير ال يتوافق معها ألنه 

يتطلب معدل عائد ثابت. ولقد أصبحت املالية اإلسالمية التي تعرض في شكل أدوات إلعادة التوزيع شائعة 

اعتبارها تمويال بديال ناجحا من شأنه تلبية االحتياجات املالية الديناميكية للبلدان األعضاء في منظمة ب

التعاون اإلسالمي من أجل دعم برامج التخفيف من حدة الفقر وتحقيق شمول اجتماعي ومالي أوسع، ال 

 سيما في البلدان املنخفضة الدخل.

هاما في توفير البنية التحتية االجتماعية مثل التعليم والصحة لعبت صناديق األوقاف، بشكل خاص، دورا 

(Sadeq, 2002 فقد قيل أن امليزانية املخصصة ملجاالت الصحة والتعليم والرفاه خالل الخالفة العثمانية .)

 Cizakca, 2000التي كان مقرها بإسطنبول تأتي بالكامل من مؤسساتها الخيرية )
ُ
عتبر التعليم ثاني (. بحيث ا

أكبر متلق لعائدات الوقف بعد فئة القضايا الدينية التي مثلت هدفها األصلي. فمنذ بداية اإلسالم، في أوائل 

القرن السابع، ومجال التعليم يستمد تمويله من خالل األوقاف واملساهمات الطوعية األخرى. وكثالث أكبر 

سسات الوقفية في مجال الرعاية . ويعتمد دور املؤ viiمستفيد من األوقاف تأتي فئة الخدمات الصحية

 االجتماعية على نوعها وحجمها.
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. ومن املثير لالهتمام، viiiيمكن تأسيس الوقف بأشكال عديدة حسب الغرض أو طبيعة النتائج املتوخاة منه 

أن من شأن جميع األشكال أن تدعم بشكل كبير تطوير البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية وبالتالي تلبية 

اجات املجتمع بشكل كاف. فإن أداة األوقاف مثالية لتوليد فرص كافية لكسب الدخل وضمان تدفق احتي

املوارد من أجل دعم عملية توفير البنية التحتية االجتماعية الكمية والنوعية على حد سواء )التعليم، 

 والصرف الصحي، والرعاية الصحية( وغيرها من املستلزمات االجتماعية.

لعب توقاف أهمية كبيرة في البلدان ذات املستويات املرتفعة من اإلقصاء والحرمان ألنه يمكن أن تكتس ي األ و  

حاسما في حماية الفقراء واملستضعفين من مخاطر البطالة والجوع واملرض والجفاف وغيرها من الكوارث  ادور 

كن العمل بها خارج الحدود الدينية املفاجئة. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنها غير مقيدة باملجتمع اإلسالمي، ويم

 والثقافية والعرقية والطائفية.

ظهر تجربة ماليزيا وإندونيسيا وبنغالديش كذلك أن هناك داللة قوية على أن األوقاف من شأنها أن تكون و  
ُ
ت

نموذجا بديال قابال للتطبيق لدعم البنية التحتية االجتماعية )الصحة والتعليم(. ومع ذلك، تم تسجيل 

اختالفات في البلدان املختارة من حيث الوكاالت املعنية بالتمويل وعملية التنفيذ لدعم البرامج االجتماعية 

واالقتصادية. على سبيل املثال، تكون الوكاالت املنفذة في ماليزيا إلى حد كبير مدعومة من الحكومة أو تحت 

ي هذا السياق في بنغالديش. وباملثل، يقترح إالغري رعايتها، في حين تلعب املنظمات غير الحكومية دروا رائدا ف

( إنشاء وسيط مالي غير ربحي لتقديم قروض معفاة من الفوائد )القرض الحسن( لصالح الفقراء الذين 2004)

 يتم استبعادهم في الغالب من النظم املالية.

ظهر جملة من الدراسات أن مجموعة كبيرة من أصول األوقاف في معظم الدول ا 
ُ
إلسالمية تتواجد في حالة ت

( 1989وعلى سبيل املثال، يقدر كهف ) ixخمول وال يتم استخدامها ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية.

% من إجمالي الناتج املحلي بناء على 7.5% و 0.9النطاق املحتمل إليرادات الزكاة في مختلف البلدان ما بين 

، قد تتجاوز مساهمة الزكاة في تمويل التنمية (IsDB)مي للتنمية . ووفقا للبنك اإلسال افتراضات مختلفة

مرة أكثر من إجمالي املساعدات  20مليار دوالر أمريكي سنويا. وهو ما يشكل حوالي  500املستدامة مبلغ 

عزز القدرات ي(. لذلك، فإن من شأن االستعمال الفعال للزكاة واألوقاف أن UNDP 2017اإلنسانية العاملية )

 نتاجية للمجتمع.اإل 

( إلى نموذج يستخدم فيه الوقف النقدي لتوفير التمويل األصغر 2004في هذا السياق، يشير تشيزاكتشا )و

( إنشاء وسيط مالي غير ربحي لتقديم 2004للقوى العاملة ذات املهارات املنخفضة. وباملثل، يقترح إالغري )

ء الذين يتم استبعادهم في الغالب من النظم قروض معفاة من الفوائد )القرض الحسن( لصالح الفقرا

املالية. ويعد الشمول املالي عامال حيويا للغاية في عملية التنمية الشاملة. ويوضح تحليل استخدام الخدمات 
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والشركات أن معظم الدول اإلسالمية تتخلف عن غيرها من االقتصادات  فراداملالية والوصول إليها من قبل األ 

% فقط من الشمول املالي. ويمكن أيضا معالجة مسألة الشمول املالي من 27الجانبين بنسبة الناشئة في كال 

 خالل قنوات إسالمية محددة أخرى إلعادة التوزيع )الزكاة، والصدقات، واألوقاف(.

تية عادة التوزيع في تمويل البنية التحاإلسالمية إل دوات األ بالنظر إلى اإلمكانات الكبيرة التي تشتأثر بها  

االجتماعية واالقتصادية، ُبذلت محاوالت كثيرة إلعادة تنشيطها، في السنوات األخيرة، وخاصة مؤسسات 

األوقاف وعلى سبيل املثال، اتخذ عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مثل لبنان وتركيا 

لجزائر خطوات مهمة إلحياء وتطوير واألردن والسودان واملغرب وقطر والكويت وماليزيا وإيران وبروناي وا

خصائص األوقاف. بحيث صادقت على قوانين األوقاف الجديدة التي تساعد على استعادة عدد من خصائص 

 األوقاف والحفاظ عليها وتطويرها لدعم احتياجات اقتصاداتها.

عادة التوزيع المي إل األدوات اإلستمشيا مع الجهود املبذولة من طرف هذه البلدان ولتوسيع نطاق استخدام و 

لية من خالل اعتماد نهج مبتكر لدعم هذه اآلفي بعض البلدان اإلسالمية األخرى، هناك حاجة إلى تعزيز 

جملة من األنشطة االجتماعية واالقتصادية في عملية التنمية الشاملة. وللقيام بذلك، يجب تطوير نهج شامل 

ئ بين مختلف املؤسسات اإلسالمية على املستويات الوطنية لتحقيق املواءمة والتنسيق بين القواعد واملباد

 واإلقليمية والعاملية.

باستخدام نتائج دراسات أخرى، هناك ثالثة قيود رئيسية تعيق فعالية صناديق إعادة التوزيع اإلسالمية و 

( 1سالمي. وهي: )بما يتماش ى مع االحتياجات املالية الحالية والناشئة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإل 

عادة التوزيع في معالجة الصعوبات االجتماعية واالقتصادية في اإلسالمي إل  صناديقالعدم كفاية الوعي بدور 

( عدم كفاية املنتجات املتفق عليها واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لدمج 2عدة بلدان أعضاء في املنظمة؛ )

( نقص في 3توزيع هذه )مثل الوقف والزكاة( في التنمية الشاملة؛ )إعادة الاإلسالمي املعنية بآلية ؤسسات امل

املنتجات املبتكرة الستخدام هذه الصناديق في إطار برامج معينة، مثل مخططات ريادة األعمال الخاصة 

 بالفقر التي يمكن استخدامها لتخفيف وطأة الفقر وخلق فرص عمل.

نوعة من الخدمات املالية الستخدام موارد إعادة التوزيع في هذا السياق، من الضروري إنشاء مجموعة متو 

اإلسالمية من خالل املنافسة واالبتكار. ومن شأن البنوك املركزية أو السلطات النقدية أن تلعب دورا حاسما 

ي عادة التوزيع. وعلى وجه التحديد، بإمكانها وضع إطار قانوناإلسالمية إل دوات األ في تعبئة املوارد الناتجة عن 

وتنظيمي داعم )كما هو الشأن في حالة إندونيسيا( وأهداف سياساتية "استباقية" بشأن األبعاد الرئيسية 

الثالثة لالستخدام الفعال لألوقاف والزكاة، والتي تتمثل في االستفادة من الخدمات وتسهيل إمكانية الوصول 
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من مسوى دوات وتوحيدها أن يحسن إليها وضمان جودتها. فمن شأن إضفاء الطابع الرسمي على هذه األ 

 الكفاءة ويسهل تحقيق التنمية الشاملة.

 خلصة واستنتاج  3.3

بالنظر إلى الحجم الكبير للموارد املالية الالزمة لدعم التنمية، فإن السؤال الرئيس ي الذي يفرض نفسه هو  

لة بسبل منطقية من أجل التنمية الشام هكيفية تصميم مجموعة أوسع من أدوات التمويل لزيادة حجم

يفهمها كل بلد، بحيث ال وجود لحل واحد يناسب الجميع. وكنظام، تمتلك املالية اإلسالمية إمكانات قوية في 

تعزيز كل من التنمية االجتماعية واالقتصادية. وفي حين تتوفر الزكاة واألوقاف على إمكانات كبيرة لدعم البنية 

أن الصكوك )الصكوك اإلسالمية( أن تمول بنجاح البنية التحتية التحتية االجتماعية الصغيرة الحجم، من ش

 الكبيرة )مشاريع املياه والصرف الصحي، والطاقة املستدامة وامليسورة التكلفة، والنقل، والطرق، واملالجئ(.

نظرا لكفاح عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تطوير مصادر للتمويل طويل و 

فإن الصكوك تبدو وسيلة مناسبة للمساعدة في توسيع نطاق تكثل رؤوس األموال وذلك لتمويل  األجل،

االستثمارات ودعم التنمية. فهي إحدى األدوات الرئيسية لسوق رأس املال في الصناعة اإلسالمية، بحيث 

رها أداة تمويل، تتيح وباعتبا ترتبط إيراداتها بالعائدات والتدفقات النقدية الناتجة عن األصول املشتراة.

الصكوك تمويال باختيارات أكثر لكل من الحكومة والقطاع الخاص وكذلك للمستثمرين الصغار الذين يتبعون 

وإن العديد من الدول األعضاء في منظمة  ملون مع القطاع املالي التقليدي.مبادئ الشريعة بصرامة وال يتعا

ارد القائمة على الصكوك في قطاعاتها املالية، لكن السوق املالية التعاون اإلسالمي تعمل على تعميم تعبئة املو 

 ذات األداء الجيد تتطلب وجود نظام إسالمي داعم.

ال يمكن للصكوك أن تفي بالغرض بمفردها وتحتاج إلى النمو مع املؤسسات املالية اإلسالمية، مثل الخدمات و 

ياق، هناك ثالثة قيود رئيسية تعيق فعالية قطاع املصرفية والتأمين والصناديق اإلسالمية. وفي هذا الس

( عدم الوعي الكافي بدور األدوات اإلسالمية في معالجة الصعوبات االجتماعية 1املالية اإلسالمية: )

( عدم كفاية املنتجات املتوافقة 2واالقتصادية في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ )

( نقص املنتجات 3ة لتيسير التعاون اإلقليمي والدولي للمؤسسات املالية اإلسالمية؛ )مع الشريعة اإلسالمي

 املبتكرة لدمج املالية اإلسالمية في التنمية الشاملة.

دورا حيويا في أيضا عادة التوزيع مثل الزكاة واألوقاف والصدقات )الخيرية( اإلسالمية إل دوات األ لعبت وقد 

مول اجتماعي ومالي أوسع. ولطاملا كان التعليم ثاني أكبر متلق لعائدات الوقف تخفيف وطأة الفقر وتحقيق ش

بعد فئة القضايا الدينية، التي مثلت هدفه األصلي. في حين تمثل فئة الخدمات الصحية ثالث أكبر مستفيد 
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حالة  ف في معظم الدول اإلسالمية فياوقمنه. وتظهر دراسات مختلفة أن املجموعة الكبيرة من أصول األ 

 خمول وال يتم استخدامها بشكل صحيح ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية.

من شأن االستخدام الفعال للزكاة واألوقاف أن يعزز القدرات اإلنتاجية للمجتمع ويقدم قروضا معفاة  وإن

لية. ويوضح من الفوائد )القرض الحسن( لصالح الفقراء الذين يتم استبعادهم في الغالب من النظم املا

والشركات أن معظم الدول اإلسالمية تتخلف  فرادتحليل استخدام الخدمات املالية والوصول إليها من قبل األ 

% فقط من الشمول املالي. وتعد التكلفة، 27عن غيرها من االقتصادات الناشئة في كال الجانبين بنسبة 

العقبات املهمة. ويمكن أيضا معالجة مسألة الشمول  واملعتقدات الدينية، واملسافة، والوثائق املطلوبة من بين

 املالي من خالل قنوات إعادة توزيع إسالمية محددة )الزكاة، الصدقات، القرض الحسن واألوقاف(.

عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مثل لبنان وتركيا واألردن والسودان واملغرب  تاتخذ

ف. بحيث اوقران وبروناي والجزائر خطوات مهمة إلحياء وتطوير خصائص األ وقطر والكويت وماليزيا وإي

صادقت على قوانين األوقاف الجديدة التي تساعد على استعادة عدد من خصائص األوقاف والحفاظ عليها 

 وتطويرها لدعم احتياجات اقتصاداتها.

ف بما يتماش ى مع اوقناديق األ باستخدام نتائج دراسات أخرى، نجد ثالثة قيود رئيسية تعيق فعالية صو 

( نقص في املعرفة 1االحتياجات املالية الحالية والناشئة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وهي: )

( عدم وجود املنتجات املناسبة املتوافقة 2حول دور الوقف في معالجة الصعوبات االجتماعية واالقتصادية؛ )

إعادة التوزيع )مثل الوقف والزكاة( في برامج اإلسالمية املعنية بؤسسات ملامع الشريعة اإلسالمية لدمج 

ف في إطار برامج معينة، مثل اوق( عدم كفاية املنتجات املبتكرة الستخدام أموال األ 3التنمية الشاملة؛ )

 ة.  مخططات ريادة األعمال الخاصة بالفقر التي يمكن استخدامها لخلق فرص عمل وتعزيز التنمية الشامل

على املستوى القطري، يتعين على الحكومات أن تلعب دورا حاسما في تعبئة املوارد املتأتية من األوقاف. وعلى 

وجه التحديد، ينبغي عليها وضع إطار قانوني وتنظيمي داعم وأهداف سياساتية "استباقية" بشأن األبعاد 

تتمثل في االستفادة من الخدمات وتسهيل إمكانية  الرئيسية الثالثة لالستخدام الفعال لألوقاف والزكاة، والتي

الوصول إليها وضمان جودتها. فمن شأن إضفاء الطابع الرسمي على هذه األدوات وتوحيدها أن يحسن 

ظهر تجربة ماليزيا وإندونيسيا وبنغالديش، فإن هناك داللة 
ُ
الكفاءة ويسهل تحقيق التنمية الشاملة. وكما ت

شأنها أن تكون نموذجا بديال قابال للتطبيق لدعم البنية التحتية االجتماعية قوية على أن األوقاف من 

)الصحة والتعليم(. ومع ذلك، تم تسجيل اختالفات في هذه البلدان من حيث الوكاالت املعنية بالتمويل 

في ماليزيا  وعملية التنفيذ لدعم البرامج االجتماعية واالقتصادية. وعلى سبيل املثال، تكون الوكاالت املنفذة
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إلى حد كبير مدعومة من الحكومة أو تحت رعايتها، في حين تلعب املنظمات غير الحكومية دروا رائدا في هذا 

 السياق في بنغالديش.

الحواش ي:

i عرَّف االقتصادات املنخفضة الدخل بأنها تلك التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، محسوبة
ُ
باستخدام  ت

؛ واالقتصادات املتوسطة الدخل هي تلك التي يبلغ فيها 2017دوالر أو أقل في عام  1,006، طريقة أطلس الخاصة بالبنك الدولي

دوالر؛ أما االقتصادات املرتفعة الدخل هي  12,235دوالر ولكن أقل من  1,006لدخل القومي اإلجمالي أكثر من نصيب الفرد من ا

 دوالرا أو أكثر. 12,235تلك التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

ii  بحيث يقيس الحجم  ألوراق املالية.لقياس أداء سوق اتعد نسبة الرسملة السوقية إحدى أكثر املؤشرات شيوعا املستخدمة

وتعني النسبة األعلى قدرة أفضل  املخاطر على أساس االقتصاد ككل. الكلي للسوق والقدرة على تعبئة رؤوس األموال وتنويع

 لسوق األوراق املالية على تعبئة رؤوس األموال.

iii  د لدعم احتياجات البنية التحتية للبلدان األعضاء في إن دمج املالية اإلسالمية في النظام املالي ال يحسن فقط تعبئة املوار

ن جميع شرائح املجتمع، بما في  منظمة التعاون اإلسالمي، بل إنه يحسن أيضا الشمول املالي.
ّ
ومع زيادة الشمول املالي، ستمك

تجميع األصول ووقاية ذلك السكان ذوو الدخل املنخفض والسكان الريفيون من القيام باملعامالت املالية، وتوليد الدخل، و 

 أنفسهم من الناحية املالية ضد األحداث السلبية غير املتوقعة، وبالتالي تمكينهم من االستفادة من التقدم االقتصادي.

iv   ،من سكان الدول األعضاء في املنظمة ال يتوفرون على إمكانية 72، فإن حوالي 2018وفقا لتوقعات الكومسيك املالية %

 ات املالية.الوصول إلى الخدم

v   تريليون دوالر، بما في ذلك األصول املصرفية والصكوك  2.1ُيقدر حجم األصول املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بنحو

 .2017والصناديق في عام 

vi ( يمكن اعتبار الصكوك أيضا شكال من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص)PPP مما يسمح للقطاع العام بالتنازل ، 

 عن بناء األصول العامة للقطاع الخاص.

vii وقد تم تمويل  .1898وكأحد األمثلة على الوقف الصحي، نستحضر مستشفى شيشلي لألطفال في إسطنبول الذي تأسس عام

عدد من الخدمات التعليمية، التي تغطيها ميزانية الحكومة التركية، من قبل املؤسسات الوقفية التي كانت موجودة في العهد 

 عثماني.ال

viii   ووقف ، والوقف الخيري (، قف الذري الو ) الوقف األهليبناء على الغرض املتوخى منه، يمكن تصنيف الوقف على شكل

  .وقف العوارض، و السبيل

ix ( على سبيل املثال، ذكر كل من املعهد اإلسالمي للبحث والتدريب) IRTI وTR (2013 أن إندونيسيا تتوفر على )كيلومتر  1400

% سنويا، فيمكن استخدام 5األصول تحقق عائدا بنسبة إذا كانت هذه  مليار دوالر أمريكي. 60مربع من أراض ي الوقف تبلغ قيمتها 

 مليارات دوالر أمريكي ألغراض اجتماعية واقتصادية مختلفة. 3
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