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The 21st century is witnessing a profound shift in global 
dynamics, driven by the fast-rising new powers of the 
developing world. China has overtaken Japan as the 
world’s second biggest economy, lifting hundreds of 
millions of people out of poverty in the process. India is 
reshaping its future with new entrepreneurial creativity 
and social policy innovation. Brazil is raising its living 
standards by expanding international relationships and 
antipoverty programmes that are emulated worldwide.

But the “Rise of the South” is a much larger phe-
nomenon. Indonesia, Mexico, South Africa, Thailand, 
Turkey and other developing countries are becoming 
leading actors on the world stage. The 2013 Human 
Development Report identifies more than 40 developing 
countries that have done better than expected in human 
development in recent decades, with their progress 
accelerating markedly over the past 10 years.

Each of these countries has its own unique history 
and has chosen its own distinct development pathway. 

Yet they share important characteristics and face 
many of the same challenges. They are also becoming 
more interconnected and interdependent. And people 
throughout the developing world are increasingly 
demanding to be heard, as they share ideas through new 
communications channels and seek greater accountability 
from governments and international institutions.

The 2013 Human Development Report analyses the 
causes and consequences of the continuing “Rise of 
the South” and identifies policies rooted in this new 
reality that could promote greater progress throughout 
the world for decades to come. The Report calls for far 
better representation of the South in global governance 
systems and points to potential new sources of 
financing within the South for essential public goods. 
With fresh analytical insights and clear proposals for 
policy reforms, the Report charts a course for people 
in all regions to face shared human development 
challenges together, fairly and effectively.

“The Report refreshes our understanding of the current state of global development, and demonstrates how much can be 
learned from the experiences of fast development progress in so many countries in the South.”  
 —UNDP Administrator Helen Clark, from the Foreword 

“The human development approach is a major advance in the difficult exercise of understanding the successes and 
deprivations of human lives, and in appreciating the importance of reflection and dialogue, and through that advancing 
fairness and justice in the world.”  —Nobel Laureate Amartya Sen, from chapter 1

“No one has a monopoly on good ideas, which is why New York will continue to learn from the best practices of other cities 
and countries.” —New York City Mayor Michael Bloomberg, from chapter 3

“A close look at the diverse pathways that successful developing countries have pursued enriches the menu of policy 
options for all countries and regions.”  —Report lead author Khalid Malik, from the Introduction
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العالقات  في  جذرّياً  تحّوالً  والعشرون  الحادي  القرن  يشهد 
النامي.  العالم  في  جديدة  لقوى  سريع  نهوض  بفعل  العالمية، 
فالصين حلّت مكان اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
منتشلة بذلك مئات الماليين من الفقر، والهند تعيد رسم مستقبلها، 
المشاريع والسياسات االجتماعية،  تنظيم  االبتكار في  فعززت 
والبرازيل ترفع مستويات المعيشة فيها بتوسيع عالقاتها الدولية 

وبوضع برامج لمكافحة الفقر تقتدي بها بلدان أخرى. 
ولكّن نهضة الجنوب لم تقتصر على هذه البلدان، فإندونيسيا، 
من  وغيرها  والمكسيك،  أفريقيا،  وجنوب  وتايلند،  وتركيا، 
الساحة  على  ريادية  مواقع  تتصّدر  أصبحت  النامية  البلدان 
العالمية. وُيظهر تقرير التنمية البشرية لعام 2013 أّن أكثر من 
أربعين بلًدا من البلدان النامية أحرزت تقّدماً يفوق التوقعات في 
في  األخيرة،  العشرة  األعوام  في  وخاّصة  الماضية،  العقود 

مختلف أبعاد  التنمية البشرية.
وكّل بلد من تلك المجموعة يتمّيز بتاريخ خاّص، وقد اختار 

مساراً خاًصا في التنمية. ولكّن تلك البلدان تلتقي على خصائص  
عالقات   بينها  وتصل  مشتركة،  كثيرة  تحديات  وتواجه  مهّمة 
ترابط وتكامل. وشعوب العالم النامي، التي تتبادل األفكار عبر 
من  بمزيد  مطالبة  الصوت  ترفع  الجديدة،  االتصال  قنوات 

المساءلة  للحكومات والمنظمات الدولّية. 
نهضة  أسباب   2013 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  ويتناول 
الواقع  المنبثقة من هذا   السياسات   الجنوب ونتائجها، ويحدد 
الجديد والتي قد تساهم في دفع التقّدم في العالم على مدى العقود 
تمثيل  مستوى  تحسين  إلى  دعوة  التقرير  ويتضمن  المقبلة. 
الضوء على مصادر  الدولية، ويسلط  الحكم  نظم  في  الجنوب 
جديدة للتمويل في الجنوب تدعم تأمين السلع العاّمة األساسّية. 
اقتراحات  ويقّدم  جديدة،  ورؤية  تحليل  على  التقرير  ويحتوي 
أن  يمكن  العامة، ويرسم مساًرا  السياسات  واضحة إلصالح  
يساعد الشعوب في مختلف المناطق، على االشتراك في مواجهة 

تحّديات التنمية البشرية بطرق عادلة وفعالة . . 

»فـي محتـوى هـذا التقريـر مـا يجـّدد مفهومنـا للتنميـة فـي العالـم، ومـا يظهـر العبـر التـي يمكن اسـتقاؤها من  تجـارب بلـدان كثيرة من 
الجنوب  حققت تقّدًما سريعاً في التنمية.«                                                                                     ─ هلن كالرك، التمهيد

»نهـج التنميـة البشـرية هـو خطـوة مهمـة نحـو اإلحاطـة بأوجـه الرخـاء والحرمـان فـي الحيـاة البشـرية علـى الرغـم مـن صعوبـة هـذا 
العمل، ونحو تقدير أهمية التفكير والحوار، والمساهمة في تحقيق العدل واإلنصاف في العالم.« 

─ عن أمارتيا سين، الفصل األول 

»ليســت األفـكــار الجيــدة حكــراً على أحــد، ولهــذا السبــب ستستمــر نيـويــورك في التـعلــم مــن أفضــل الممـارســات في المــدن 
والبلـدان األخرى.«                                                                     ─ عن عمدة نيويورك، مايكل بلومبيرغ، الفصل الثالث

»بمجـرد اسـتعراض المسـارات المتنّوعـة التـي نجحـت بهـا البلـدان الناميـة، يتبّيـن أنهـا تضـع فـي متنـاول جميـع البلـدان والمناطـق 
مخزوًنا ال متناهًيا من الخيارات على صعيد السياسة العامة.«                                                        ─ خالد مالك، المقّدمة
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تقرير التنمية 
البشرية ٢٠١٣

نهضة الجنوب:
تقدم بشري في عالم متنوع
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