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أدبيات التنمية ووضع السياسات، وأصبح في تم دمج مفهوم النمو الشامل بسرعة 

 ال غنى عنه في أي نقاش حول تحسين الظروف المعيشيةالذي شرط هو ال تقريبا  

توافق في اآلراء بشأن  الرغم من عدم وجودبوقد حدث هذا . في العالم النامي

الفكرة على أساس  ستخدم المصطلح على نطاق واسعي حيثالنمو الشامل،  تعريف

 هدون تمييز، ولكنبالحياة في تحسينات إحداث أنه يشير إلى بالمشتركة البديهية 

إلى  ا  ستكشافيإيبقى  أن النقاشإلى يشير هذا التنوع و. متنوعة على مفاهيمنطوي ي

ضح ؤدي إلى تعريف توافقي وام عن مسار متقارب ا  زال بعيديال وحد ما، 

بديهي، إال أنه بشكل  ا  يبقى واضح"، في حين أن النمو الشامل ومع ذلك .وموجز 

نستشف بعض أن من الممكن و، ( 3102رانييري و راموس " ) مفهوم بعيد المنال

تحديد معنى  نحو الميزات األساسية التي تساعد على تصور كيفية المضي قدما  

 .مفهوم النمو الشامل

 

لصالح الفقراء، ال الُمحابي النمو ب وثيقا   رتباطا  إلنمو الشامل ، يرتبط ابادئ ذي بدء

حتى يكون كل من الفقر والالمساواة  الحد من  م النسبي الذي يتطلبومفهبالسيما 

يمكن رغم أن بعض تعاريف النمو الشامل و .محابيا  لصالح الفقراءلنمو ا

هم أن فإن الغالبية تفلصالح الفقراء، الُمحابي طلق مع النمو المُ  لتبادلإستخدامها با

ليس هناك و. النمو الشامل في صميم معنى وكل من الفقر والالمساواة همن  الحد

الحد من الفقر والالمساواة ، وال مع  العالقةعليه  كونتينبغي أن  ذاوضوح حول ما

ن تييسود فهم أن كال المسأل ولكن. معين غيرمعدل تما إذا كان ينبغي تحقيق  حول

قتصادي تعلق بنتائج النشاط اإليي ئيسر عد  بُ  لنمو الشامليكون لحيث مهمتان، 

  .الفقر والالمساواةى مستوُمقاسا  ب

 

فيما يّخض الشامل النمو لفقراء و صالح ال التمييز بين النمو الُمحابيوقد إقتُرح أن 

لصالح الفقراء على الُمحابي النمو [ " تركيز] كمن فييالفقر والالمساواة الحد من 

نمو فهو : النمو الشامل أعمأن  يمكن القول تحت خط الفقر، في حينالواقعين الناس 

فئات الو، الفقرالقريبين من في المجتمع، بما في ذلك الفقراء، وطياف كل األ لصالح

 م،ومفهالهذا  فقوو( . 3:  3101كالسين، " )الدخل، وحتى األغنياء متوسطة

 يفيد وفي نفس الوقت مساوئ األكثر حرمانا   هو النمو الذي يقلل النمو الشامليكون 

في غياب  يمكن الحصول على إمافلصالح الفقراء الُمحابي النمو أما الجميع، 

 .أو أكثرفئة حساب  أو أكثر أو علىإستفادة فئة 

 

قتصار على نتائج الدخل، اإل من لنمو الشامل هو أنه بدال  لخرى المميزة األالسمة 

 تحققيتضمن الطريقة التي ي لصالح الفقراء، فإنه أيضا  الُمحابي النمو هو حال كما 

باإلضافة إلى فهم أنه عملية النمو على أساس اإلهتمام بيستند و. من خاللها النمو

وفقا لذلك، فيما و. في عملية النمو شارك الناس بنشاطيالنمو، يجب أن ثمار تقاسم 

توسيع فرص المشاركة،  ستتبعيالنمو الشامل أن عتبار إالعملية، يمكن ب يتعلق

جود والمشاركة في األنشطة االقتصادية اإلنتاجية و والتي يمكن أن تشمل كال من

سوى األخيرة النقطة تلق هذه لم  وحتى اآلن. توجه عملية النمو فيرأي مؤثر 

 ترتبط عموما  حيث  تكتسب أهميةنقطة األولى هتمام، في حين أن الالقليل من اإل

  .مفهوم العمالة المنتجةب

 

 وقد. الدخل غيرإدراج أبعاد أخرى ب أيضا   تميز النقاش حول النمو الشاملكما 

طوي تنالدخل، بينما ثمار  أن النمو الشامل يشير إلى توزيعج مفادها ج  سيقت حُ 

تضمَّن  في الواقعإال أنه ، غير الدخلتحسينات في أبعاد أخرى على  التنمية الشاملة

 على سبيل المثال،)جانب الدخل إلى تفعيل تعاريف النمو الشامل عادة عدة أبعاد 

النمو الشامل  التفكير فيكان ستخدامه، إ إلى ظربالن، وبالفعل(. 3101ماكينلي، 

أبعاد  تحسينات شاملة فيعلى أنها فهم التنمية  عزز التنمية، معي عتباره نمو إب

 اتنيأن التحسضمنا  وهذا يعني . كل من ظروف المعيشة والتمكينغطي متعددة ت

ومع ذلك، ال يزال من غير . النمو الشاملفي ُمجملها شكل ت في مثل هذه األبعاد

يتم تجميعها أو يجب أن أن تُشكَّل اد كيف يمكن لهذه األبع الواضح ما إذا كان أو

  .لنمو الشامللمقياس متماسك كوين تل

 اج إلى توضيح فيما يتعلق بتعريفتحالتي تية ئيسرأحد اإلشكاليات الفي الواقع، و

في  هالمكونة ل عناصرالبين  العالقات المتبادلةيمكن أخذ كيف  يالنمو الشامل ه

الشمولية بعضها  عناصرترتبط كيف بعلى حد سواء  وينطوي هذا. انحسبال

  .النموذه العناصر به كل واحد منرتبط وبشكل أساسي، كيف ت البعض

 

تقييم التغيرات في بالواقع قامت في معظم محاوالت قياس النمو الشامل إن 

. بين النمو والشمولية عالقة محدد نمو، خاصة مع عدم وجودصاحبة للالم الشمولية

عالقة سببية بين رساء ضروري إلم أنه النمو الشامل أفترات يكفي لتحديد ل هذا ه

في المتحققة مكاسب ال في الحالة األخيرة، كيف ندمج فهم أنو النمو والشمولية؟

  للنمو؟ ةكون مفيدتالشمولية يمكن أن 

 

حتاج إلى إجابة ياألسئلة  زال عدد منيالنمو الشامل، ال حول النقاش  بقدر تقدمو

في مقدمة هذا المسعى و. لتعريفا في اآلراء بشأن عقن  توافق مُ الوصول إلى قبل 

الفرص؟ هل هي التمكين؟ هل هي اإلنصاف؟  يههل . عنيه الشموليةتتوضيح ما 

شيء نها أ مه؟ أا كلمزيج من هذهل هي رتياح؟ اإلهل هي المشاركة؟ هل هي 

ية والنمو العالقة بين الشمولفهم وضوح حول هذا لتمزيد من الة لضرورثمة آخر؟ 

 .تعريف النمو الشاملفي 
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