رسالة
قصيرة

العدد
رقم -:

1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

سبتمبر 2004

الفقر المحابي لصالح الفقراء  :ماهو؟
هناك إجماع متزاٌد بٌن المشتغلٌن والمفكرٌن فً مجال التنمٌة أن النمو وحده ال
ٌكفً للحد من الفقر .وٌتركو النقاش اآلن على النمو المحابً لصالح الفقراء ،
والتً ٌأخذنا فٌما وراء نظرٌات "تساقط ثمار النمو" التً سادت منذ بضعة عقود.
ولكن  ،وبقدر أهمٌة هذا التحول فً التفكٌر بشأن التنمٌة  ،ال ٌزال هناك الكثٌر
مما ٌنبغً القٌام به فً تحدٌد ماهو النمو المحابً لصالح الفقراء  ،وكٌف نقٌِّمه و
نقٌسه  ،واألهم  ،كٌف ٌمكننا ترجمة هذه المعرفة إلى صنع سٌاسات فعالة .وتقدم
ورقة عمل حدٌثة كتبها كاكوانً  ،خاندكار و سون ونشرها المركز الدولً للفقر
أدلة تزٌد فهمنا لمعنى النمو المحابً لصالح الفقراء  .فالنمو عادة ٌسمح لبعض
الحد من الفقر .ومع ذلك  ،من وقت آلخر ٌمكن أٌضا أن ٌكون النمو مصحوبا
بزٌادة فً الفقر .فالركود االقتصادي  ،من جهة أخرى ٌ ،مٌل عادة إلى أن ٌُفاقم
الفقر  ،رغم أن هناك دائما مجاال لحماٌة الفقراء خالل فترات الركود .
وٌُعرِّ ف رافالٌون (  )2004النمو المحابً لصالح الفقراء بأنه أٌة زٌادة فً الناتج
المحلً اإلجمالً من شأنها الحد من الفقر .وهذا التعرٌف واسع للغاٌة  :فهو
ٌعنً أن معظم حاالت النمو فً الواقع لصالح الفقراء  ،حتى لو كان الحد من
الفقر قلٌالًال وتفاقم توزٌع الدخل خالل فترة نمو قوي .وهناك تعرٌف أكثر مالءمة
حٌث ٌعتبر النمو محابٌا ًال لصالح الفقراء اذا كان  ،باإلضافة إلى الحد من الفقر ،
ٌقلل أٌضا من عدم المساواة .وعلى الرغم من كون هذا التعرٌف تحسنا  ،فإنه ال
ٌعكس تماما ما ٌنبغً أن ٌُفهم على أنه نمو محابً ' لصالح الفقراء'  ،وال ٌوفر
إجابات مباشرة معقولة على التعٌرات فً التركٌبات المختلفة للنمو  ،والحد من
الفقر وعدم المساواة .
وفً ورقة  ،كاكوانً  ،خاندكار و سون إقتراح بتعرٌف بسٌط ومعقول  ،مفاده
أن النمو ٌكون محابٌا ًال لصالح الفقراء إلى ح ٍدد ما  ،إذا كان نسبٌا ٌعود بالنفع على
الفقراء أكثر من غٌر الفقراء .إن منهجٌتهم تساعد على التغلب على الغموض غً
األسالٌب السابقة  ،كما تتسم بأنها مرنة وضالحة بما فٌه الكفاٌة عموما أٌما كان
مقٌاس الفقر المستخدم .
وٌمكن بسهولة تطبٌق منهجٌة كاكوانً  ،وخاندكار و سون على مسوح األسرة
المصممة لقٌاس الدخل والفقر .تتضمن الخطوات تقدٌراًال لمعدل نمو ٌعطً وزنا
أكبر لدخل الفقراء  ،وتعتمد األوزان عٌى مقٌاس الفقر المستخدم .وٌطلق على
معدل النمو اإلفتراضً هذا " معدل النمو ال ُمصَحَّ ح بالفقر" .فإذا كان معدل النمو
ال ُمصَحَّ ح بالفقر أكبر من معدل النمو الفعلً  ،و هً الحالة التً تحدث عندما ٌنمو
دخل الفقراء أكثر من نمو متوسط الدخل  ،عندئذ ٌكون النمو محابٌا ًال لصالح
الفقراء  ،وإذا معدل النمو ال ُمصَحَّ ح بالفقر ٌساوي أو ٌقل عن معدل النمو الفعلً ،
ٌُقال فً هذه الحالة إن النمو غٌر محابً لصالح الفقراء .

إعداد إدواردو زبيدا
المركز الدولي للفقر

ولتوضٌح قوة تفسٌر معدل النمو ال ُمصَحَّ ح بالفقر  ،لننظر فً واحدة من الحاالت
الثالث التً ُنوقشت فً ورقة كاكوانً  ،وخاندكار و سون .فقد نما إقتصاد تاٌالند
بمعدل  %7.5خالل الفترة  ، 1996-1988وبعد ذلك دخلت تاٌالند فً أزمة
أدت إلى إنخفاض الناتج المحلً اإلجمالً بمعدل  %1بٌن عامً  1996و
 .2000وأثناء سنوات النمو  ،إنخفض الفقر من  %33إلى  %11ثم عاد
وإرتفع إلى  %16خالل سنوات الركود .

ووفقا لتعرٌف رافالٌون  ،كانت تاٌالند على مسار نمو محابً لصالح الفقراء عبر
سنوات النمو  .1996-1990ولكن منهجٌة معدل النمو ال ُمصَحَّ ح بالفقر التً
إقترحها كاكوانً  ،وخاندكار و سون تروي قصة مختلفة .وفً الرسم البٌانً
نرسم مسار كل من معدل النمو الفعلً ومعدل النمو ال ُمصَحَّ ح بالفقر ،حٌث ٌمكن
للمرء أن ٌرى أن النمو كان فً الواقع محابٌا ًال لصالح الفقراء فقط خالل فترة
جزئٌة من السنوات األخٌرة المزدهرة بالنمو  ،بٌن عامً  1992و ، 1996
وذلك عندما كان معدل النمو ال ُمصَحَّ ح بالفقر أكبر من معدل النمو الفعلً.
وٌوضح الرسم البٌانً أٌضا أن الركود الذي تبع ذلك كان ال سٌما غٌر محابً
لصالح لفقراء  ،حٌث أن معدل النمو ال ُمصَحَّ ح بالفقر كان أقل من معدل النمو
الفعلً .
إن منهجٌة كاكوانً  ،وخاندكار و سون تبدو بالتالً أنها تسمح بتفسٌر أكثر ثراء
حول كٌفٌة تأثٌر النمو على الفقر .وٌجب الترحٌب بها بإعتبارها مساهمة هامة
فً كل من التحلٌل النظري والتطبٌقً  ،وكأداة لتحسٌن المعرفة فً صنع
السٌاسات.
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