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 :3102تقرير التنمية البشرية لعام 
 في ميزان القوى العالمي حّواًلحدث ت"نهضة الجنوب" ت

 أدت إلىريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ها أفتحققى التي كبرالالتنمية مكاسب 
 الفقر،ونمو الطبقة الوسطى   ضخم في معدالت تراجع

 

 
النامية النمو تحرك البلدان  إذنهضة الجنوب مالمح العالم في القرن الحادي والعشرين، تغيّر  -2013مارس /آذار 14، سيتي مكسيكو

هذا ما جاء به تقرير التنمية . قة الوسطىآخرين إلى مستوى الطبمن السكان مليارات  ةفعاماليين السكان من حالة الفقر ورمنتشلة االقتصادي، 

 . 2013البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 

 

في الظروف المعيشية واآلفاق المتاحة لهذا العدد فالتاريخ لم يشهد تغيّراً .  هانطاق واتساع تهافي سرع  ةقوسبغير م حالةنهضة الجنوب تمثل 

 .   هذا الحجم وال بهذه السرعة ثل مبالكبير من سكان العالم، 

 

، لم تقتصر هذه الظاهرة على  مجموعة من البلدان متوسطة 2013وحسب تقرير التنمية البشرية لعام 

بلداً نامياً حققت  40تجاوزتها لتشمل ما ال يقل عن  الدخل، مثل البرازيل وروسيا والصين والهند،  بل 

معظم هذه اإلنجازات، جاءت و.   متوقع في العقود األخيرة مكاسب في التنمية البشرية فاقت ما هو

لتعليم والصحة والخدمات االجتماعية، لفي برامج مستدامة ستثمارات الحصيلة كحسب التقرير، 

 . وانفتاح  قوّي على عالم يزداد ترابطاً 

   

ون على فتح طرق الكثير من الفرص للجنوب والشمال على حد سواء، للتعاالتاريخي هذا التقّدم يخلق و

فبلدان  . كتلك التي يطرحها تغيّر المناخ المشتركة تحدياتالجديدة للتقّدم في التنمية البشرية ومواجهة 

التجارة والتكنولوجيا والسياسة، بينما تتطلّع بلدان  مجاالت الجنوب توّسع عالقاتها مع بلدان الشمال، في

 . ن تدفع عجلة النمو والتنمية في العالم بأسرهالشمال إلى الجنوب، لبناء شراكات جديدة يمكن أ

 

وقد أطلقت اليوم هيلين كالرك، مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برفقة رئيس المكسيك، انريكه 

تقّدم بشري في : نهضة الجنوب" عنوانتحت ، والصادر 2013تقرير التنمية البشرية لعام  بينيا نييتو

   "تنّوعمعالم 

 

كانت محّددة عوامل صف والتحليل تناول بالومساهمة قيمة في إثراء الفكر اإلنمائي، إذ ي"يمثل ك في التمهيد إن في هذا التقرير وتقول كالر

 ."  الماضي في المستقبل زخمستمرار باال علىأن تساعد  هاأولويات على صعيد السياسة العامة يمكنكما يقترح نمية، تال في للتحّولبمثابة محرك 

 

النامية والبلدان المتقّدمة، بهدف مواجهة البلدان فرصاً لبناء شراكات جديدة بين الجنوب والشمال، أي بين  بدوره يتيحتاريخي الوهذا التقّدم 

 . التحديات المشتركة، كتغيّر المناخ، والتعاون على فتح طرق جديدة للتقّدم في التنمية البشرية في أنحاء أخرى من العالم

 

وفقاً للتقرير الذي يقّدم صورة مفّصلة عن هذا العالم الذي  " ،النمو االقتصادي العالمي والتغيّر االجتماعيك الجنوب فألول مرة منذ عقود يحر"

 يشهد تغيّرات متسارعة.

 

 : لً امثال فعلى سبيل

 ين من المعّدل الذي تج االقتصادي في أقل من عشرين عاماً، وهو معّدل أسرع بمرتاتمكنت الصين والهند من مضاعفة نصيب الفرد من الن
حياة الثورة الصناعية قصة صاغت "ويقول خالد مالك المؤلّف الرئيسي للتقرير .  الثورة الصناعيةخالل سجلته أمريكا الشمالية وأوروبا 

 ." منهم الملياراتيمس ما يحصل اليوم ولكن بضعة ماليين من الناس، 
 

  لبلدان الكبيرة في الجنوب، أي البرازيل والصين والهند، سيتجاوز بحلول عام ل جمالياإل تجانالتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أن

 .  وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ألمانيا و الواليات المتحدة األمريكية مجموع إنتاج 2020
 

  في المائة في عام  43مدقع من الدخل الفقر  تحتمع تحّسن المستوى المعيشي في الكثير من بلدان الجنوب، انخفضت نسبة الذين يعيشون
ونتيجة لذلك، تمكن العالم بأسره من .  مليون فرد من الفقر في الصين وحدها 500 خرجحيث ، 2008في المائة في عام  22إلى  1990

دوالر في  1.25يشون على أقل من تحقيق الغاية المعنية بالحد من الفقر في األهداف اإلنمائية لأللفية، والتي تقضي بتخفيض عدد الذين يع

 .  2015و 1990اليوم إلى النصف بين عامي 
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  في المائة  47إلى  1980في المائة في عام  25من  اً عالميالبضائع يشير التقرير إلى أن البلدان النامية تمكنت من زيادة حصتها من تجارة
في المائة إلى أكثر من  10صر األهم في تحريك النمو، إذ ارتفعت نسبتها من العنهي  الجنوبفي  يةبينالالتجارة وكانت .  2010في عام 

 46في المائة من مجموع التجارة العالمية في غضون األعوام الثالثين الماضية، بينما تراجعت نسبة التجارة بين البلدان المتقدمة من  25

و يؤكد .  بين البلدان المتقّدمةنظيرتها حجم التجارة بين بلدان الجنوب  أن يتجاوز التقرير ويتوقع.  في المائة 30في المائة إلى أقل من 

 . بين تزايد االنفتاح التجاري وتصاعد إنجازات التنمية البشرية في معظم البلدان الناميةعالقة ترابط واضحة التقرير على وجود 
 

  في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية،  ،معظم األسردي ل تتوافر اليومرنت فالهواتف النقالة الموصولة إلى اإلنت.  اً طبالجنوب تكامالً وترايزداد

وتسجل أندونيسيا والبرازيل والصين والمكسيك .  هي من صنع شركات من الجنوب المتوافرة بأسعار معقولة ومعظم هذه الهواتف الذكية

وارتباط .  آخر في العالم، باستثناء الواليات المتحدة األمريكية والهند اليوم حركة على شبكات التواصل االجتماعي تفوق الحركة في أّي بلد

الجنوب بالعالم يزداد عبر الحركة الفعلية لألشخاص والحركة االفتراضية على حد سواء، إذ تجاوزت الهجرة بين البلدان النامية مؤخًرا 

 . الشمال إلى بلدانالجنوب الهجرة من بلدان 
 

  أمريكا الشمالية أدت إلى تفوق ي تال تفنهضة الجنوب تحدث انقالباً في التحّوال."  الدوليالتوازن إلعادة " خيةحقبة تارييشهد العالم اليوم

العالم اليوم ف .  الحربين العالميّتين في القرن العشرينحتى سائر العالم منذ بداية الثورة الصناعية، وخالل عصر االستعمار، و علىوأوروبا 

وأن تتسارع مع تقّدم القرن " نهضة الجنوب"ويتوقع التقرير أن تستمر .  الصدارة موقع يدفع البلدان النامية إلى جذري مسار تحّوليشهد 

  . الحادي والعشرين
 

  فالصين، التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر احتياطي بالعمالت .  التحولمستوى هذا بعد  المؤسسات العالميةولكن لم تواكب

والهند التي ستتفوق قريباً على .  في المائة 4.3في المائة، أي أقل من حصة فرنسا البالغة  3.3ال تزال حصتها  في البنك الدولي  األجنبية،

دولة  54أما أفريقيا، التي تضّم مليار نسمة في .  الصين من حيث عدد السكان، ليس لها مقعد دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 .   تزال غير ممثلة بالمستوى المطلوب في معظم المؤسسات الدوليةمستقلة، فال

 

 قيادة حكومية وانفتاح على العالم 
بلداً نامياً حققت إنجازات في التنمية البشرية تجاوزت المعايير العالمية في العقود القليلة  40أكثر من  2013يحّدد تقرير التنمية البشرية لعام 

أصغر من الجنوب بلداً من البلدان، بدءاً بأكبر البلدان التي حققت أفضل أداء، كالصين، إلى بلدان  18يد من التفصيل ثم يتناول بمز.  الماضية

 .  ندتايالشيلي وغانا و، مثل ىراألخحققت نجاحاً  هي  ،حجماً 

 

بعض الصفات في واألولويات اإلنمائية، تلتقي  وهذه البلدان، التي تختلف كثيراً من حيث التاريخ، واألنظمة السياسية، والمالمح االقتصادية،

 توفرهاستراتيجية من الفرص التي تعظيم االستفادة االإلى التي سعت الفاعلة، " يةومتنالدولة ال"توفرت في معظمها  مقّومات حيث .   المشتركة

الخدمات وخالل برامج الصحة والتعليم  معظم هذه البلدان استثمارات ضخمة  لرأس المال البشري منخصصت كما .  التجارة العالمية

 نبتبني األولويات الصحيحة على صعيد السياسة العامة أكثر م"، حسب هذا التقرير، يجب أن تُعنى يةومتنالفالدولة .  األساسية االجتماعية

تركز على إتاحة الفرص، من غير يجب أن يكون محورها اإلنسان، وأن السياسات وتلك   ،"السلع والخدمات صحيح ألسعارتحديد ب ايةعنال

 .   الحماية من مخاطر الركود والتراجع دور الدولة في إغفال

 

ع يالتنمية البشرية في العقود المقبلة وتوسالمحرز على صعيد ويؤكد التقرير أن السياسات الطموحة والحكيمة يمكن أن تسهم في حماية التقّدم 

، وقلة التصدي لغياب المساواةاإلخفاق في و ،تدابير التقشف قصيرة النظر أن ر منولكنه يحذ.  نطاقه بحيث يشمل المزيد من البلدان النامية

 .    قّوض آفاق التقّدم ما لم تتخذ القيادات إجراءات تصحيحية جريئةتأن  من شأنها جميعا  هي عوامل ، فرص المشاركة المدنية الحقيقية

 

ة للتقّدم في التنمية البشرية، إذ تعتمد سياسات اجتماعية مبتكرة تستحوذ على اهتمام وتعمد بلدان رائدة عديدة في الجنوب إلى ابتكار نماذج جديد

ساعدت برامج التحويالت النقدية فحسبما يشير التقرير، على سبيل المثال، .  دراستها وتطبيقهاوتسعى بلدان في مختلف أنحاء العالم لمتزايد 

وسافر عمدة  .الفوارق في الدخل وتحسين مستوى التعليم والصحة في المجتمعات الفقيرةالرائدة في البرازيل والمكسيك والهند، على تقليص 

، وهو يوضح في مساهمة له في هذا (Oportunidades)إلى المكسيك لالطاّلع عن كثب على برنامج الفرص  ة نيويورك مايكل بلومبرغ ينمد

 ."إن األفكار الجيدة ليست حكًرا على أحد"قائالً  التقرير أسباب تطلّع مدينته إلى المكسيك في إطالق  مبادرات لمكافحة الفقر، 

 

كالة اليابانية للتعاون الدولي؛ رئيس الو ؛ واكيهيكو تاناكافي االقتصاد جائزة نوبلعلى  حائزال مساهمات من أمارتيا سينكذلك ويتضمن التقرير 

 .  وزير التنمية التركي وجودت يلماز

 

 على زخم التنميةوالحفاظ مواجهة التحّديات 
تواجهها البلدان الصناعية في الشمال، ومنها شيخوخة السكان، والضغوط البيئية، مثل تلك التي يواجه الجنوب اليوم تحّديات طويلة األجل 

ومواجهة هذه التحّديات تتطلب حلوالً وطنية .  والتباين بين التحصيل العلمي وفرص العمل، وضرورة المشاركة المدنيةوالفوارق االجتماعية، 

 . وعالمية إذا إرادت البلدان النامية أن تحافظ على ما حققته من زخم في التنمية البشرية

 

 أن يؤدي إلى إبطاء مسار التنمية البشرية، أو حتىمن شأنه ر المناخ، في اتخاذ إجراءات لمعالجة الضغوط البيئية، وال سيما تغيّ  سوأي تقاع

ثالثة مليارات بحلول يتزايد بما يعادل  فعدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع يمكن أن .  فقراً  األكثر تراجعها في البلدان والمجتمعات  إلى

 . الكوارث البيئية على الصعيد العالمي لتجنّببشكل منسق  العمل، ما لم 2050عام 
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.  الشمال يثقل القوى العاملة المنتجة بأعباء إضافيةبلدان  النامية األكثر تطوراً كمثله فيويشير التقرير إلى أن تزايد عدد المسنين في البلدان 

عمل، وذلك شرط أن تتخذ ، مع ارتفاع نسبة السكان في سن ال"الديمغرافي التحول عوائد" أن تستفيد من هاالفقيرة يمكناألقاليم غير أن بعض 

 .   عبر خلق ما يكفي من فرص العمل ائدوالع هإجراءات على صعيد السياسة العامة تخّولها االستفادة من هذ

 

لتي وتتناول التوقعات الواردة  في التقرير اآلثار المحتملة على الوضع الديمغرافي  نتيجة لتطبيق سياسات طموحة في التعليم مماثلة لتلك ا

التعليم يسهم في تخفيض معّدل وفيات األطفال، ويفسح أمام مجال تقّدم في إحراز  ت إلى إن اإلسراع فيوتشير التوقعا.  طبقتها جمهورية كوريا

ففي الهند مثالً، يمكن أن يؤدي تقّدم سريع في التعليم، .  الفتيات مزيًدا من الفرص لمتابعة تعليمهن، ويحقق للطفل فوائد موثقة بفضل تعليم األم

 . إلى خفض معّدل وفيات األطفال إلى حوالى النصف في األجيال المقبلة كالذي سجلته جمهورية كوريا،

 

 .  على التنمية البشرية" كرة الثلج" ناميوتظهر األبحاث التي أجريت ألغراض هذا التقرير أن لتعليم األمهات في الصغر أثراً  متزايداً أشبه بت 

 

مليار  1.57وتشير التقديرات إلى أن .  رة التي يعاني منها عدد كبير من البلدان الناميةويؤكد التقرير أن الفقر الحاد ال يزال من المشاكل الكبي

مليون شخص في  612بلدان شملها هذا التقرير، يعيشون في حالة فقر متعدد األبعاد، منهم  104في المائة من سكان   30نسمة، أي أكثر من 

 .   الهند

 

اسية القائمة عن معالجة هذه المشاكل يمكن أن يؤجج االضطرابات االجتماعية، وال سيما إذا كانت السي البنىويحذر التقرير من أن تغاضي 

.  2011التي شهدت انتفاضات في عام  العربيةالفرص االقتصادية ال تواكب سرعة التقّدم في التحصيل العلمي، كما هي الحال في البلدان 

االجتماعية بدأت تظهر في العديد من البلدان المتقّدمة، حيث سياسات التقشف وحاالت تراجع النمو تشّدد ويالحظ التقرير أن هذه االضطرابات 

في الشمال جزء من الجنوب وفي الجنوب جزء من " التقرير على هذه الظاهرة بأنويعلق .   الضائقة المعيشية على الماليين من السكان

 ." الشمال

 

 ت جديدة موارد جديدة وفرص جديدة ومؤسسا
فالبلدان النامية اليوم تستحوذ على ثلثي .  يؤكد التقرير أن الجنوب يتمتع بالخبرات والموارد التي تخّوله أن يكون قوة فاعلة في التنمية العالمية

تملك كما ، حدها تملكها الصين و تريليون دوالر 3 منهاتريليون دوالر،  10.2االحتياطي العالمي بالعمالت األجنبية، الذي يبلغ مجموعه 

تكفي وفقاً للتقرير، و.  يالعالم تريليون دوالر على الصعيد 4.3والتي البالغ صناديق الثروة السيادية البلدان النامية ثالثة أرباع األصول في 

  .أجمع على الفقر والتنمية البشرية في العالمسريع وملموس  ق أثريتحقلحصة بسيطة من هذه المبالغ الضخمة 

 

إلى التغيير، وابتكار طرق جديدة تتيح  يدفعها للمؤسسات المالية العالمية تمثل تحدياً أن نهضة الجنوب  2013قرير التنمية البشرية لعام ويؤكد ت

لبلدان وفيما تخفق المؤسسات القديمة في التكيّف، تبرز آليات جديدة للتعاون بين ا.  للبلدان والمناطق العمل معاً على مواجهة التحديات المشتركة

 .   ، والبنوك اإلنمائية، واالتفاقات الثنائيةالماليةوضمن القارات كاالتفاقات التجارية اإلقليمية، والتجّمعات 

 

ويدعو التقرير إلى إصالح نظام .  ومن الضروري تعزيز تمثيل الجنوب في أنظمة الحكم العالمي، وهذا يلقي على بلدانه المزيد من المسؤولية

 والتي تعني، "السيادة الوطنية المسؤولة"مبدأ تتأسس علي المستوي الوطني علي أساس " بتعددية متماسكة"بحيث يتسم الحكم العالمي 

في  ،االعتراف بضرورة عدم إغفال مصالح البلدان المجاورة، وحتى مصالح كوكب األرض بأسره، عند اتخاذ أي قرار على الصعيد الوطني

 .  ظل عالم مترابط

 

جديدة بناءة لقيام نظام فعال مقاربات حيث تبادر البلدان النامية إلى اقتراح " ة للجنوبمفوضي" يسميه كيان جديد ر إلى تشكيلويدعو التقري

 . للحكم العالمي

 

 .اطقالجنوب وإمكانية مساهمتها في اإلسراع في التقدم لصالح أجيال المستقبل تزخر بالفوائد لجميع البلدان والمنويؤكد التقريرأن نهضة 

يحتاج إلى الجنوب " :التقرير فكما يخلص .  يالعالمالترابط والتكامل على المستوى  ةدياتحسن مستويات المعيشة في كّل مكان، وزتتمثل فى و

 ."صحيح ، إذ يحتاج الشمال أكثر فأكثر إلى الجنوبأيضاً العكس كن لالشمال و
 

 
 

 :ــصتاا   الستفسارات اإلعالم، الرجاء اال
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -المكتب اإلقليمي للدول العربية   -إلعالم، بالمركز اإلقليمي بالقاهرة لالمستشار اإلقليمي  ،نعمان الاياد

 eo.a..a@dayyanla.na.eon.بريد إلكتروني:     0100121 02 02+خليوي:   02220070 0 02+هاتف:  

 

 

 

 



 

E-1-4 

 

  :لبشريةحول دليل التنمية ا

، وهو مقياس مركب للتنمية البشرية، يختلف عن المقاييس التي تقيّم 1990أطلق دليل التنمية البشرية في تقرير التنمية البشرية األول في عام 

لبيانات دون تقديم وحال النقص في ا.  بلداً وإقليماً  187ويشمل دليل التنمية البشرية لهذا العام .  التقّدم في البلدان على أساس اقتصادي صرف

توفالو، وجزر المارشال، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجنوب السودان، وسان مارينو،  :  قيمة دليل التنمية البشرية لثمانية بلدان هي

الملحق اإلحصائي في  وُحسبت قيمة دليل التنمية البشرية وترتيبه على النحو الوارد في الجدول األول من.  والصومال، وموناكو، وناورو 

وأعيد حساب قيمة الدليل وترتيبه لألعوام .  التقرير باستخدام أحدث البيانات القابلة للمقارنة الدولية، المتوفرة عن الصحة والتعليم والدخل

.  لملحق اإلحصائي في التقريرالسابقة باستخدام أحدث مجموعات البيانات والمنهجيات المعمول بها حالياً، وترد الحصيلة في الجدول الثاني من ا

 .  ال يمكن مقارنتهما مباشرة مع قيمة الدليل وترتيبه في أعداد سابقة من تقرير التنمية البشرية 2013وقيمة دليل التنمية البشرية وترتيبه لعام 

 

 :حول التقرير

ويستطيع القراء تنزيل النسخة اإللكترونية لتقرير التنمية  . تقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة تصدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

:  الموقع طريق إضافة إلى مواد مرجعية أساسية ومالمح معيّنة تخص المناطق عن ،من دون مقابلبعشر لغات، البشرية 

http://hdr.undp.org 

 

*** 

 

شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات  برنامج األمم المتحدة االنمائييعقد 

بلدا  وإقليما ، ويعمل على توفير  022في  البرنامج ميدانياً يتواجد   ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع.والتكيف معها، ويدفع 

  منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.
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