258

*Alain Parant |

آالن باران

Translated by: Editorial Board |  هيئة التحرير:ترجمة

 النمو والشيخوخة:2050-2030 سكان العامل يف أفق
World Population in 2030-2050: Growth and Ageing*
 مليار شخص أن بلغ هذا7.4  مل يسبق لعدد سكان العامل الذي قدرته األمم املتحدة بـ:ملخص
 أو ستعرف ثباتًا يف العقود القادمة؟، فهل ستستمر ساكنة العامل يف التزايد.العدد من قبل
2015 حي بغية األخذ يف االعتبار مراجعة عام
ّ ُ امل،2016 بارتكازه عىل مساهمته يف تقرير اليقظة
 يستعرض آالن باران يف هذه املقالة،آلفاق ساكنة العامل التي أنجزتها منظمة األمم املتحدة
أن تزايد عدد سكان العامل
ً  مش،االتجاهات الدميوغرافية الكربى املقبلة
ّ ريا إىل أنه عىل الرغم من
. تدفع به البلدان النامية،اتجاها قو ًيا
ّ فإنه يظل،هو اليوم أقلّ حيويةً مقارنةً باملايض
ً
، الشيخوخة، النافذة الدميوغرافية، سكان العامل، االسترشاف الدميوغرايف:كلامت مفتاحية
.تعويض األجيال

Abstract: The world population, estimated by the United Nations at 7.4 billion, has never
been so large as it is today. Will it go on growing or will it level off in the coming decades?
Drawing on his contribution to the 2016 Vigie Report, updated to take account of the
UN's 2015 revision of the world population forecast, Alain Parant takes stock here of the
main future demographic trends. Though, as he stresses, world population growth is less
intense than in the past, it remains a deep-seated trend. It is driven by the developing
countries and is a product, among other things, of increasing average life expectancy and
a fertility rate generally higher than “generation replacement” level.
Keywords: World population, Demographic foresight, Vigie Report 2016, Ageing,
Generation replacement.

* Alain Parant, "La population du monde: croissance et vieillissement," Futuribles, no. 415 (novembredécembre 2016), pp. 5 - 23.
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مقدمة
عىل اعتبار التزايد امللموس ملتوسط مدى الحياة ،وتجاوز معدل الخصوبة –وإن كان يف تناقص– الحد
األدىن لتعويض األجيال ،عىل العموم؛ فإنّ س ّكان األرض مل يكونوا يو ًما بهذا العدد يف التعايش عىل سطح
البسيطة .وسيضحون أكرث عد ًدا يف املستقبل ،عىل اعتبار أنّ الرتاجع الدميوغرايف الذي مي ّيز عد ًدا من
الدول املتقدمة يجري تعويضه عىل نح ٍو أوفر ،عرب الزيادة املستدامة لساكنة الدول األقل تقد ًما ،وخاصة
ٌ
شيخوخة
يف البلدان األفريقية .ولكونه مدع ًوا إىل االستمرار يف املستقبل ،فإنّ تزايد سكان العامل سرتافقه
متزايدة ،عىل اعتبار أنّ ارتفاع فئة الشباب يف مجموع الساكنة سيعرف تباطؤًا ،بينام سيكون ارتفاع
الفئات األعىل س ًّنا أكرث فأكرث رسعة .ويف سياق عدم املساواة املستدامة يف مستويات العيش ويف التعرض
إىل بعض املخاطر (السياسية ،والبيئية) ،فإنّ من ًوا دميوغراف ًيا متفاوتًا بش ّدة وشيخوخ ًة كوني ًة متصاعد ًة
سيسهامن يف توسع قوي للهجرات الدولية.
يف الحصيلة إ ًذا ،عىل الرغم من أنّ تزايد عدد سكان العامل هو اليوم ّ
أقل حيوي ًة مقارن ًة باملايض ،فإنه
ّ
اتجاها قو ًيا ،تدفع به البلدان النامية ،وينتج عىل وجه الخصوص من تزايد أمد الحياة املتوسط،
سيظل
ً
مرتفع عىل وجه العموم ،نسب ًة إىل مستوى تعويض األجيال .وإضافة إىل استمرار
ومن مستوى خصوبة
ٍ
هذا النمو الدميوغرايف ،فإنّ العامل من شأنه أن يشهد شيخوخ َة عام ِة ساكنتِه (وهي ظاهرة أش ّد ح ّد ًة يف
البلدان األكرث تقد ًما) .وأخ ًريا ،ستتميز قار ٌة عن بقية القارات يف املجال الدميوغرايف :إنها أفريقيا ،والتي
يعرف منوها الدميوغرايف إيقا ًعا أرسع بكثري من سواها ،والتي ستظل محافظ ًة عىل هذا الدفع؛ األمر
ٌ
ساكنة أكرث شبا ًبا بكثري من بقية العامل ،وسينتج منه  -خاص ًة أنه سيكون من الصعب
الذي ستنتج منه
بحجم قادم للسكان بهذا
ج ًّدا ،إن مل يكن من املستحيل – أن تكون القارة قادر ًة وحدها عىل التكفل
ٍ
القدر ،يف ّ
ظل أوضاع مالمئة .وبالنظر إىل هذه االتجاهات ،س ُتطرح إ ًذا مسألة الهجرة ،يف العقود القادمة،
إلحاحا ،وستحتل مكان ًة مركزية يف العالقات الدولية.
بصور ٍة أش ّد فأش ّد
ً

عودة إىل املايض
ساكنة عاملية متزايدة باستمرار ،عىل الرغم من النمو املتباطئ

تناقصا تدريج ًيا ،عرب مت ّوجات
أوجه يف أواخر ستينيات القرن املايض؛ عرف معدل منو ساكنة العامل ً
منذ بلوغه َ
ً
ملحوظا ج ًّدا
متتالية ،من نحو  2يف املئة سنو ًيا إىل  1.2يف املئة (الشكل  .)1ولنئ كان تباطؤ من ّو السكان
يف آسيا ،ويف أمريكا الالتينية ،ويف أوروبا ،فإنّ مالحظته أضعف يف أفريقيا .ولنئ كان ًّ
مهم عىل وجه العموم،
فلم يكن هذا الرتاجع قو ًّيا مبا فيه الكفاية لثني االتجاه القديم إىل ارتفاع عدد سكان األرض .فعىل اعتبار
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أنه انتقل من  2.5مليار نسمة سنة  1950إىل  3مليارات نسمة سنة  ،1960فإنّ عدد سكان العامل يتزايد
منذ هذا التاريخ بنحو  800مليون كل عرش سنوات ،إىل درجة أنه قد تجاوز  7.3مليار نسمة يف عام .2015
الشكل ()1
املعدل املتوسط السنوي للنمو الدميوغرايف (بالنسبة املئوية) يف الفرتة من  1955 - 1950إىل  2015 - 2010يف العامل
ووفق املناطق الكربى

متكافئ بني منطقة وأخرى عرب العامل .ففي حني تضاعفت ساكنة أفريقيا 5.5
وقد اتضح أنّ هذا النمو غري
ٍ
مر ًة يف غضون  65سنة (يف مقابل  2.9م ّر ًة بالنسبة إىل مجمل سكان العامل) ،وتزايدت نسبتها اإلجاملية
من سكان العامل من  9.1إىل  16.1يف املئة ،مل تتضاعف ساكنة أوروبا إال  1.3م ّرة ،وتناقصت نسبتها يف
اإلجاميل العاملي من  20.7إىل  10يف املئة .ويف وسط املناطق الكربى ،كانت فوارق النمو النسبية أيضً ا
ملحوظ ًة متا ًما (الشكل  .)2فمقارن ًة بأفريقيا الرشقية ،حيث بلغ مؤرش املضاعف الدميوغرايف  5.9يف الفرتة
املمتدة من  1950إىل  ،2015تظهر أفريقيا الشاملية (مضاعف دميوغرايف قدره  )4.6وأفريقيا الجنوبية
اجع واضح ،إذ انتقلت حصتهام يف املجموع األفريقي عىل مدى 65
(مضاعف دميوغرايف قدره  )4.0يف تر ٍ
سنة عىل التوايل من  6.8يف املئة إىل  5.3يف املئة ،ومن  21.5يف املئة إىل  18.9يف املئة ،يف حني تزايدت
حصة أفريقيا الرشقية من  29.2يف املئة إىل  33.3يف املئة .ويف قارة آسيا حيث كان يعيش  59.8يف املئة
من ساكنة األرض سنة ( 2015يف مقابل  55.2يف املئة سنة  ،1950ونسب ًة قصوى تق ّدر بـ  60.6يف املئة
سنة  ،)2000مل تعد ساكنة الصني متثّل سوى  31.3يف املئة من املجموع (يف مقابل  39يف املئة سنة ،1950
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وبالكاد  34.2يف املئة سنة  ،)2000بينام وصلت نسبة الهند إىل  29.8يف املئة (يف مقابل  27يف املئة)؛ فعىل
مدى  65سنة ،تضاعفت نسبة الصني  2.5م ّرة ،بينام تضاعفت نسبة الهند  3.5م ّرة.
الشكل ()2
املضاعف الدميوغرايف من  1950إىل  2015يف العامل ووفق املناطق الكربى

عوامل النمو

يجد تنامي ساكنة العامل جذوره يف االستطالة املستمرة وعىل نح ٍو كبري ملعدالت الحياة املتوسطة .فقد
سن اإلنجاب ،أن تلغي
استطاعت هذه االستطالة ،بفضل الدفع القوي الذي ح ّفزته للساكنة النسوية يف ّ
نسب ًيا آثار تراجع معدل الخصوبة ،والذي كان يف ّ
كل األحوال غري ٍ
كاف للتسبب يف الرتاجع الدميوغرايف العام.
ة أطول أمدًا ،وبخطى متباينة
حيا ٌ

يف الفرتة املمتدة من منتصف خمسينيات القرن املايض إىل بداية األلفية الثالثة ،تزايد معدل حياة سكان
األرض مبقدار النصف :من  45.3سنة إىل  68.3سنة بالنسبة إىل الرجال ،ومن  48.3سنة إىل  72.7سنة
بالنسبة إىل النساء .وبوصفها الفت ًة للنظر كانت استطالة الحياة البرشية هذه ،والتي استفادت منها ّ
كل
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الرشائح العمرية ،أكرث ارتفا ًعا خالل هذه الفرتة بقدر ما كان املوت يطرأ يف املعدل ابتدا ًء بصور ٍة مبكرة
ثم أش ّد ُبع ًدا.
أكرث ،وأنّ األمد املفرتض للحياة البرشية (أي عمر  120 - 115سنة) أضحى من ّ
جداول التعمري

متناسب مع التقدم يف العمر .ويجري بناء
يصف جدول التعمري طريقة حدوث الوفيات عىل نح ٍو
ٍ
الجدول انطال ًقا من معامالت الوفيات بالنسبة إىل عم ٍر أو مجموعات عمرية ،والتي تقيس احتامالت
معي قبل عيد امليالد الالحق .ومن معامالت الوفيات هذه ،يجري
أن تطرأ الوفاة لدى عيد ميالد ّ
استنباط متتالية الباقني يف قيد الحياة لدى ّ
كل عيد ميالد ،بتطبيق احتامليات الوفاة لدى كل عمر عىل
مجموع املواليد األحياء (والذي يجري التعبري عنه مبعامل  .)10ويجري تلخيص بيانات هذا الجدول
عرب مأمول العمر لدى الوالدة أو معدل الحياة ،والذي هو معدل عدد السنوات التي تعيشها الساكنة
التي ينطبق عليها جدول الوفيات .وميكن حساب مأمول العمر يف كل عيد ميالد ()x؛ وهو يعطي
معدل عدد السنوات ما-بعد العمر ( )xالتي يعيشها األفراد الذين بلغوا العمر (.)x
َ
جدول الوفيات أن ُيعنى مبجموعات أشخاص مع ّينني يجري تتبعهم عرب الزمن أو عرب فرتات
ميكن
مح ّددة .وجداول الوفيات لألمم املتحدة هي جداول آنية؛ فبوصفها ُوضعت للبلدان أو املناطق
أقل من  90ألف ساكن ،ولفرتات ّ
الجغرافية التي تحوي ّ
كل خمس سنوات (مبرام الح ّد من التق ّلبات
و"الشَّ ْو َشات" اإلحصائية) ،فإنها ليست إال تو ّقعات ،مع الحفاظ عىل ّ
املتغيات األخرى ثابتة ،وهي
كل ّ
مع ذلك توضح بعض اتجاهات تطور الوفيات عىل املدى الطويل.
يف أفريقيا ،وهي القارة الوحيدة التي عرف فيها اتجاه استطالة أمد الحياة عىل العموم انقطا ًعا خالل
مثانينيات القرن املايض وتسعينياته؛ بسبب وباء نقص املناعة املكتسبة /السيدا ،إذ كانت التطورات يف
توجد يف وضع مرتاجع
مسألة املوت واضح ًة أكرث .ومع ذلك ،باألمس كام اليوم ،ال تزال القارة األفريقية َ
مقارن ًة باملناطق الكربى األخرى يف العامل .فبينام يضيق خناق طيف منحنيات الناجني لجداول الوفيات
وتتزايد ظاهرة "التعامدية ( "Rectangularisationمبعنى انضغاط الوفيات داخل مدى أعامر مرتفعة
منحرص ج ًّدا)ّ ،
يظل البقاء يف قيد الحياة يف أفريقيا بحسب العمر ُمق ّع ًرا عىل نح ٍو طفيف (الشكل ،)3
ٍ
ٍ
وفيات ال تزال مرتفع ًة ج ًّدا لدى الفئات العمرية الشابة ،وباألخص خالل السنة األوىل
وذلك بسبب نسبة
من الحياة .ففي أفريقيا ،ويف ّ
ظل أوضاع نسبة الوفيات لسنوات ُ ،2015 - 2010يرتجم البقاء يف قيد الحياة
حتى إطفاء شمعة السنة األوىل (وهو حال  941مولو ًدا جدي ًدا ح ًّيا فقط من أصل  ،1000يف مقابل معدل
 964يف املعدل يف بقية العامل ،و 995يف أوروبا) ،بزيادة يف معدل الحياة بـ  3.9سنة بالنسبة إىل الرجال ،و3.5
سنة بالنسبة إىل النساء .وتنطبق ظاهرة "املنحة اإلضافية" ( )Bonusهذه ،بدرج ٍة أقل ،عىل بعض املناطق
األقل تط ّو ًرا يف آسيا (آسيا الوسطى ،وجنوب آسيا ،وجنوب رشق آسيا) ،ويف أمريكا الجنوبية والكاريبي،
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الشكل ()3
جداول الوفيات لفرتة  1955 - 1950وفرتة ( 2015 - 2010كال الجنسني) :الباقون عىل قيد الحياة وف ًقا للعمر (لكل
 100ألف والدة حية) ،يف العامل ويف املناطق الكربى

وأوقيانوسيا .ويف املناطق حيث األنظمة االجتامعية-الصحية أكرث تط ّو ًرا ،وحيث روزنامة نسبة الوفيات أكرث
تأخ ًرا ،يتناقص عدد السنوات التي يأمل أن يعيشها الفرد ،مع تقدم العمر ،وذلك منذ الوالدة.
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تعويض األجيال

حرصا عىل التيسري (وضوح النسب) وعىل متان ٍة أكرب للبيانات ،يجري قياس تعويض األجيال بالنسبة
ً
إىل النساء وليس بالنسبة إىل الرجال .ويتمثّل هذا اإلجراء يف مقارنة أحجام ساكن ٍة معينة من النساء
بأحجام ساكنة البنات الاليئ ُولدن من هؤالء النساء.
وبأخذ مجموع األطفال املولودين أحيا ًء من طرف ساكنة معينة من النساء يف االعتبار؛ ينبغي بد ًءا
عزل عدد البنات ،ثم األخذ يف االعتبار مسألة أنّ ساكنة النساء يجري احتسابها ابتدا ًء من سن البلوغ،
بينام يجري احتساب ساكنة البنات لدى الوالدة ،مع العلم أنّ كلتا الساكنتني تخضعان لقوانني الوفيات
والهجرة بحسب األعامر ،وهي قوانني معروفة إىل ح ٍّد ما بالنسبة إىل ساكنة النساء ،وليس بالنسبة
إىل ساكنة البنات .ومن أجل تفادي صياغة فرضيات بشأن النمو املستقبيل للوفيات وللهجرات ،نع ّد
ً
ثم نُخضع هذا الجيل
عهن من الوالدة وحتى نهاية فرتة
ّ
جيل وهم ًيا من النساء يجري تت ّب ّ
خصوبتهنّ ،
الوهمي ألوضاع الوفيات والخصوبة لسنة املالحظة .تعطينا نسبة عدد مواليد البنات الاليت ُولدن أحيا ًء
بالنسبة إىل عدد النساء قيد الحياة النسبة الصافية للتكاثر .فإذا كانت النسبة تساوي  ،1فذلك يعني
أنّ تعويض جيل النساء مضمونٌ عدد ًيا .وإذا كانت النسبة ّ
أقل من  ،1فذلك يعني أنّ البنات أقل عد ًدا
من األمهات ،وأنّ الساكنة اإلجاملية تنحو نحو االنخفاض ،وأنّ هذا االتجاه يف إمكانه أن يكون زائ ًدا
متناقصا ،إن مل يكن مع ّوضً ا تعويضً ا مضاع ًفا عرب الهجرة إىل الخارج .وإذا
عرب الهجرة من الخارج ،أو
ً
كانت النسبة تفوق  ،1فذلك يعني أنّ عدد البنات يفوق عدد األمهات ،وأنّ الساكنة اإلجاملية من
شأنها أن تعرف من ًّوا ،تحت طائلة تد ّفقات الهجرة.
ومن املهم هنا إبداء مالحظتني:
األوىل :تتع ّلق البيانات املستعملة يف حساب النسبة الصافية للتكاثر بسن ٍة مع ّينة أو بفرت ٍة مع ّينة .فال
تسمح إ ًذا النسبة الصافية للتعويض بالتأكيد عىل نحو جازم كيف سيكون مستقبل ساكنة معينة .إنها
مقياس مر ّكب للوضع الدميوغرايف لسن ٍة أو لفرت ٍة معينة.
ليست غري
ٍ
الثانية :يف ّ
ظل أوضاع الوفيات السائدة حال ًيا يف البلدان األكرث تط ّو ًرا عىل املستوى السوسيو-اقتصادي،
تُعادل النسبة الصافية للتعويض معدل أطفالٍ ّ
لكل امرأة يساوي تقري ًبا  .2.1بيد أنه بالنسبة إىل آسيا،
حيث روزنامة الوفيات هي ،يف املتوسط ،مب ّكر ٌة أكرث؛ تقابل النسبة الصافية للتعويض املساوية لـ 1
يف  2015 - 2010معدل  2.26من الوفيات الح ّية لكل امرأة ،وتعادل يف أفريقيا  2.43من الوفيات
الحية لكل امرأة.
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خصوب ٌ
ة تتجاوز مستوى التعويض

يتضح أنّ االتجاه النخفاض الخصوبة –بوصفه كون ًيا– هو ذو مدى جغرايف شديد التفاوت .فإذا استثنينا
املناطق األكرث تطو ًرا (أوروبا ،وأمريكا الشاملية ،وأسرتاليا /نيوزلندا) ،حيث كانت معدالت الخصوبة
ثم إمكانات
فيها أكرث انخفاضً ا عىل نحو كبري منذ بداية خمسينيات القرن املايض ،وحيث كانت من ّ
االنخفاض مبدئ ًيا محدودة (ومع ذلك قد تراجع فيها املؤرش الظريف للخصوبة((( بنسبة  40يف املئة)،
ً
ملحوظا
فإنه يف آسيا ويف أمريكا الجنوبية حيث كان االنخفاض ،والذي بدأ نهاية ستينيات القرن املايض،
رش ظريف للخصوبة ،يف الفرتة املمتدة من  2010إىل  ،2015أقل بنسبة  60يف املئة،
عىل نحو كبري ،مع مؤ ٍ
يف املتوسط ،مقارن ًة بالفرتة املمتدة من  1950إىل  .1955أما يف أفريقيا ،حيث بدأ هذا االنخفاض عىل
نحو متأخر (يف بدايات سبعينيات القرن املايض يف أقىص شامل القارة وجنوبها ،ويف الثامنينيات يف باقي
ً
(إجاملّ ،
أقل من  30يف املئة).
متواضع بالقدر نفسه
القارة) ،فإنه
ٌ
فبوصفهن ّ
أقل عرض ًة للموت ،فقد خ ّفضت النساء من حجم ذريتهن .ولكن بينام بدأ انخفاض الخصوبة
ّ
العاملية يف بداية ستينيات القرن املايض ،مل يبدأ انخفاض تعويض النساء يف العامل سوى عق ِِب نحو عق ٍد
من الزمن :ذلك أنّ آثار –الركود– النخفاض الخصوبة يف إمكانات تعويض أجيال النساء يف سن اإلنجاب
كان يجري تعويضها حينها باآلثار –اإليجابية– لبقاء اإلناث قي َد الحياة ،املع ّززة إىل ح ٍّد بعيد يف أوساط
األعامر الشابة والبالغة .ومنذ السبعينيات ،تستمر مخاطر وفاة النساء يف هذه األعامر يف االنخفاض،
ولكن بوترية ليست رسيع ًة مبا يكفي يك ّ
تتخطى آثا ُرها آثا َر تراجع الخصوبة .واليوم ،عندما ال تكون
ملموس مقارن ًة مبستوى التعويض ،يكون اتجاه
النسب الصافية لالستخالف البرشي منخفضً ة عىل نحو
ٍ
هذه النسب عمو ًما نحو الرتاجع .ويف املجمل ،ليست القارة األفريقية استثنا ًء من القاعدة ،بيد أنها
بإنجاب نسوي ٍ
صاف ،هو اليوم أكرب ّمام كان عليه يف خمسينيات القرن
تتم ّيز مع ذلك يف جزئها األوسط
ٍ
املايض (الشكل  .)4ويف غرب أفريقيا ووسطها ورشقها ،ترتاجع الخصوبة ولكن ليس عىل نح ٍو يكفي ليك
تتغلب آثار هذا الرتاجع عىل آثار بقاء النساء قيد الحياة ،واملتحسنة عمو ًما عىل نحو ملحوظ.
وإذا مل يكن أثر الركود لرتاجع الخصوبة يف منو عدد سكان األرض أكرب ،فهذا يرجع أ ّو ًل إىل أنه قد جرى
سن اإلنجاب ،والتي يرجع سببها إىل تراجع أخطار
إلغاؤه جزئ ًيا عرب الدفع القوي للساكنة النسوية يف ّ
الوفاة يف األعامر اليافعة؛ فمنذ بداية الستينيات وبدء تراجع الخصوبة ،تضاعف عدد الساكنات النسوية
يف عمر اإلنجاب (بني  19و 45سنة) بنسبة  ،2.6بينام تزايدت نسبة جميع النساء عىل كوكب األرض من
جميع األعامر بنسبة  .2.4بيد أنه ينبغي أيضً ا لحظ أنّ ارتفا ًعا ًّ
مهم إىل ح ٍّد ما مييز عد ًدا من الدول منذ
بضعة سنوات ،بغض النظر عن مستوى تطورها :بلدانٌ ذات خصوب ٍة غري كافية لتأمني تعويض األجيال
 1يعطي املؤرش الظريف للخصوبة عدد األطفال الذين من املمكن أن تحصل عليه امرأة واحدة ،من سن الخامسة عرشة إىل سنّ الـ ،49
املسجلة يف كل فئ ٍة عمرية ثابت ًة طوال هذه الفرتة.
إذا بقيت نسب الخصوبة
ّ
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الشكل ()4
النسبة الصافية للتعويض (متوسط عدد البنات الباقيات يف قيد الحياة بالنسبة إىل كل امرأة) يف الفرتة
 1955 - 1950والفرتة  ،2015 - 2010يف العامل ويف املناطق الكربى

الجدول ()1
تطور ساكنة اإلناث يف سن اإلنجاب (باآلالف) من الفرتة  2015 - 2010إىل الفرتة  ،1955 - 1950من الوالدات
السنوية (باآلالف) واملؤرش الظريف للخصوبة يف العامل
ساكنة اإلناث املتوسطة التي ترتاوح
أعامرها بني  15و 49سنة
1950-1955
1955-1960
1960-1965
1965-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

648776
687331
733608
806748
900062
1003872
1124462
1254395
1384002
1511489
1634437
1743862
1825980

الوالدات السنوية املؤرش الظريف للخصوبة (متوسط
عدد األطفال لكل امرأة)
املتوسطة
487364
512937
561133
597172
611176
607056
646459
698317
676437
650312
658430
680567
699214

5
4.9
5
4.9
4.5
3.9
3.6
3.4
3
2.7
2.6
2.6
2.5
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(بيالروسيا ،وبلغاريا ،وجمهورية التشيك ،وروسيا الفدرالية ،ورومانيا ،وأوكرانيا ،وليتوانيا ،واململكة
املتحدة ،والسويد ،وأسرتاليا...إلخ) ،وبلدانٌ ذات خصوب ٍة مرتفعة أكرث (الجزائر ،ومرص ،واملغرب ،وتونس،
وغامبيا ،والسنغال ،ومنغوليا ،وكزاخستان ،وقرغيستان ،وأذربيجان ،وجورجيا...إلخ).
ومن فرتة  1955 - 1950إىل فرتة  ،2015 - 2010بينام تناقصت الخصوبة العاملية بـنسبة  50يف املئة،
تزايد عدد الوالدات بنسبة  43يف املئة ،وارتفعت الساكنة النسوية يف سن اإلنجاب بنسبة  180يف املئة
(الجدول .)1

برشي ٌ
ة قيد التق ّدم يف العمر
مل يعد تقري ًبا عدد الشباب يف العامل ( 14-0سنة) يتزايد ( 1.9مليار نسمة يف عام  ،)2015وهو الذي
تضاعف من عام  1950إىل عام  1990ما ًّرا من  900مليون إىل  1.8مليار نسمة .ويف املناطق األكرث تطو ًرا،
تعرف الساكنة اليافعة منذ  1965تراج ًعا (بلغت نقطة األوج عند  265مليونًا) ،وض ّمت ،سنة ،2015
أقل من سنة  205( 1950ماليني ،يف مقابل  223مليونًا) .ويف املناطق ّ
 18مليون نسم ٍة ّ
األقل تطو ًرا،
تزايد عدد الشباب باستمرار منذ عام  1950وإىل عام ( 2000من  645مليون نسمة إىل  1.6مليار) قبل
يسجل ركو ًدا قص ًريا ،ليرشع يف التزايد مج ّد ًدا منذ عق ٍد تقري ًبا ،بصل ٍة بتسجيل تباطؤ الخصوبة .وقد
أن ّ
تجاوز عدد الشباب بقليلٍ  1.7مليار نسمة يف عام  ،2015مع مساهمة البلدان الـ ّ 49
األقل تط ّو ًرا يف
العامل يف هذا املجموع بنسبة قدرها  22يف املئة ،وهي البلدان حيث تضاعفت الساكنة يف فئة ّ
أقل من
 15سنة (ذات التزايد املستمر) بـ  4.7ضع ًفا منذ عام .1950
رسيع ج ًّدا يف ّ
كل مكان ،وأنه يتع ّزز
عىل أقىص الطرف اآلخر من سلم األعامر ،اتضح أنّ تزايد األعداد ٌ
عىل م ّر الزمن ،يح ّركه يف ذلك ارتفاع معدالت الحياة .ومنذ عام  ،1950تزايد عدد سكان األرض البالغة
أعامرهم  65سنة أو أكرث بنسبة  570يف املئة ،مع تزاي ٍد أرسع يف املناطق ّ
األقل تطو ًرا (بنسبة  690يف املئة)
مقارن ًة باملناطق األكرث تطو ًرا ( 450يف املئة) ،وذلك بفضل منو دميوغرايف سابق أش ّد قوة يف املناطق األوىل
منه يف املناطق الثانية .ففي عام  ،1950كان يعيش  51يف املئة من الـ  129مليونًا الذين يبلغون 65
سنة أو أكرث يف مناطق ّ
أقل تطو ًرا؛ وبلغت نسبتهم  64يف املئة سنة  ،2015من مجموع  608ماليني .وقد
كان النمو بالنسبة إىل البالغة أعامرهم الثامنني عا ًما فام فوق ،والذين يتمتعون إىل أقىص ح ٍّد بتم ّدد
جداول الوفيات ،أكرث رسعة :بزيادة  980يف املئة يف املعدل العاملي من عام  1950إىل عام  ،2015وبزيادة
 830يف املئة بالنسبة إىل املناطق األكرث تطو ًرا ،وبزيادة  1180يف املئة بالنسبة إىل املناطق األ ّقل تطو ًرا.
أساسا بالوضع الصحي للبالد،
وعىل اعتبار أنّ البقاء يف قيد الحياة يف فئة األعامر املتقدمة ج ًّدا يتعلق ً
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فإنّ نسبة سكان األرض ا ُملع ّمرين ج ًّدا يف املناطق ّ
األقل تطو ًرا مل تتجاوز  50يف املئة سوى منذ عام 2010
وعىل نح ٍو طفيف ج ًّدا ( 53يف املئة يف عام .)2015
الشكل ()5
أهرامات أعامر سكان العامل يف عامي  1950و2015

وقد نتج من من ٍو ّ
أقل رسعة ألعداد الشباب ،إن مل يكن ركو ًدا أو تراج ًعا ،ومن تصاع ٍد رسيع ومتزامن
ٌ
ٌ
شيخوخة واضحة إىل ح ٍّد ما ،وف ًقا لتطورات
شيخوخة للساكنة؛ وهي
ألعداد األشخاص املع ّمرين،
الخصوبة والوفيات (الرسامن البيانيان  5و .)6فمنذ نهاية الحرب العاملية الثانية ،انقبضت أهرامات
كل مكان تقري ًبا ،وتضخّ مت يف قمتها .وتتساوى هذه العملية حتى يف البلدان ّ
األعامر يف قاعدتها يف ّ
األقل
تق ّد ًما ،حيث ال تزال الخصوبة تجاور نحو ً 4.3
طفل يف املع ّدل ّ
لكل امرأة ،وحيث ال يرتفع أمد الحياة يف
املع ّدل سوى إىل  60.7سنة بالنسبة إىل الرجال ،و 63.6سنة بالنسبة إىل النساء (وعىل التوايل  68.3سنة
بالنسبة إىل الرجال و 72.7بالنسبة إىل النساء عىل مستوى العامل بأرسه).

ُرؤى مستقبلية
منذ عام  ،1951ينرش قسم السكان ملنظمة األمم املتحدة تقديرات وإسقاطات سكانية بالنسبة إىل
ّ
كل عض ٍو من البلدان األعضاء وتج ّمعاتهم املختلفة .ومع مرور الوقت ،أصبحت تو ّقعات قسم السكان
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ملنظمة األمم املتحدة مع ّقد ًة عىل نح ٍو هائل .وهي مع ذلك تحبذ فرضية التشابه نفسها التي تجعل
معي يعتمد عىل تطوراته السابقة وعىل التطورات التي عرفتها جميع البلدان
النمو الدميوغرايف لبل ٍد ّ
(((
األكرث تقد ًما منه يف طريق االنتقال الدميوغرايف  .تقدم هذه املنهجية بالتأكيد ميزة القدرة عىل تطبيقها
عىل ّ
كل بل ٍد يجري فيه التح ّكم يف الخصوبة إىل ح ٍّد ما((( ،ولكنها تبقى مع ذلك قابل ًة بش ّد ٍة للتحسني،
ٌ
موضوعة من دون أخذ الوقائع املحلية يف
عىل اعتبار أنّ املستقبالت الدميوغرافية التي تسمح بصياغتها
االعتبار ،ومن دون االهتامم بأوضاع إنجازها.

القنبلة الدميوغرافية :تأخ ٌر يف االنفجار
إن كانت نجاحات "الثورة الخرضاء" قد ساهمت خالل فرت ٍة معينة يف تحجيمها ،فإنّ مخاوف الفائض
السكاين ،والتي س ّلط عليها الضوء بنجاح بول وآن إيهرليش يف عام  ،(((1968ثم دونيال ميدوز وآخرون
يف عام  ،(((1972إضاف ًة إىل عدة تقارير((( ومؤ ّلفات((( تناولتها من جديد .ومن شأن مقولة "حظر الحياة
ٌ
أطروحة
مبسط أطروحة هذه املنشورات؛ وهي
من أجل الحفاظ عىل الحياة" أن تلخّ ص عىل نح ٍو ّ
ذات طبيع ٍة متناقضة فلسف ًيا ،نرى بصعوب ٍة ترجم َتها عىل أرض الواقع :من شأن عدم التعويض املنهجي
لألموات ،عىل املستوى العاملي ،أن ُيحدث مستوى ساكن ٍة يجري ع ّده مستدا ًما (نحو ستة مليارات
نسمة) قبل نهاية القرن.
ويشهد عىل ذلك املتغري األدىن لتو ّقعات قسم السكان ملنظمة األمم املتحدة (مراجعة سنة  :)2015ال
ميكن تو ّقع انخفاض سكان العامل إال عىل املدى البعيد ج ًّدا .وعىل اعتبار أنّ االتجاه نحو متدد الحياة
ٌ
ٍ
وبوفيات مب ّكرة إىل نظا ٍم دميوغرايف موسوم بخصوبة متحكم
انتقال من نظا ٍم دميوغرايف موسوم بالغياب التام للتح ّكم يف الوالدات
2
ٍ
وبوفيات متأخرة.
فيها متا ًما
 3يف جميع البلدان األعضاء يف منظمة األمم املتحدة (التي تع ّد  90ألف نسمة أو أكرث) ،أضحت الخصوبة توجد تحت
مستوى الذروة التاريخية:
Cf. DPNU, World Population Prospects: The 2015 Revision.
4 Paul R. Ehrlich, The population bomb (New York: Ballantine Books, 1968).
5 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jurgen Randers, & William W. Behrens Ill, The limits to growth (New
York: Universe Books, 1972).
6 Cf. Living Planet Report 2008 (Gland: WWF/Fonds mondial pour la nature, 2008); Rapport sur l'état de la population
mondiale 2009. Face à un monde qui change: les femmes, la population et le climat (New York: Fonds des Nations Unies
pour la Population, 2009).
7 Cf. Weisman Alan, Compte à rebours. Jusqu'où pourrons-nous être trop nombreux sur Terre? (Paris: Flammarion,
2014); Michel Sourrouille (sous la dir.), Moins nombreux, plus heureux. L'urgence écologique de repenser la démographie
(Paris: Sang de la Terre, 2014).
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الجدول ()2
العمر املأمول عند الوالدة بتقدير الفرتة  2015 - 2010وإسقاطات الفرتتني  2030 - 2025و ،2050-2045وف ًقا
ألحدث ثالث مراجعات لتوقعات األمم املتحدة للسكان (بالسنوات) ،يف العامل ويف املناطق الكربى
 E0بتقديرات
2010-2015

E0 2045-2050

E0 2025-2030
مراجعة
2010

مراجعة
2012

مراجعة
2015

مراجعة
2010

مراجعة
2012

مراجعة
2015

العامل

70.48

72.40

72.82

73.65

75.59

75.90

77.07

أفريقيا

59.54

62.45

63.09

64.48

68.17

68.87

69.92

آسيا

71.57

73.62

74.13

74.88

76.66

76.89

78.25

أوروبا

77.01

79.11

78.50

79.39

81.73

81.32

82.16

أمريكا الالتينية
والكاريبي

74.55

77.27

78.06

77.87

79.85

81.76

81.71

أمريكا الشاملية

79.16

80.94

81.33

81.38

83.22

83.73

84.27

أوقيانوسيا

77.46

80.16

79.52

79.81

82.46

81.65

82.12

الجدول ()3
املؤرش الظريف للخصوبة بتقدير الفرتة  2015 - 2010وإسقاطات الفرتتني  2030 - 2025و ،2050-2045وف ًقا ألحدث
ثالث مراجعات لتوقعات األمم املتحدة للسكان (متوسط عدد األطفال لكل امرأة) ،يف العامل ويف املناطق الكربى

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املؤرش الظريف للخصوبة تقديرات
2010-2015

املؤرش الظريف للخصوبة 2025-2030
مراجعة
مراجعة
مراجعة
2015
2012
2010

املؤرش الظريف للخصوبة 2045-2050
مراجعة
مراجعة
مراجعة
2015
2012
2010

العامل

2.73 1.78 2.71 1.80 2.64 1.71 2.88 1.89 2.87 1.88 2.79 1.76 2.51

أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا
الالتينية
والكاريبي
أمريكا
الشاملية
أوقيانوسيا

3.60 2.62 3.58 2.78 3.37 2.42 4.39 3.39 4.39 3.38 4.09 2.88 4.71
2.41 1.43 2.39 1.42 2.37 1.39 2.55 1.55 2.52 1.52 2.49 1.45 2.20
2.29 1.29 2.30 1.29 2.41 1.41 2.19 1.19 2.21 1.21 2.26 1.32 1.60
2.15

2.28 1.28 2.33 1.35 2.28 1.29 2.39 1.40 2.44 1.44 2.39 1.35

1.86

2.40 1.40 2.47 1.47 2.57 1.57 2.38 1.38 2.46 1.46 2.56 1.56

2.42

2.56 1.57 2.59 1.63 2.71 1.72 2.74 1.73 2.76 1.75 2.86 1.81
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الشكل ()7
تقدير مجموع سكان العامل  2015 - 1950واإلسقاطات من  2015إىل  2100وف ًقا لعدة متغريات (باملليارات)

*املصدر
DPNU, World Population Prospects: The 2015 Revision, op. cit.

يف استمرار (بوترية أرسع عىل مدى مراجعات التو ّقعات – انظر الجدول  ،)2وعىل اعتبار انخفاض
لكل امرأة يف املعدل يف فرتة  2015 - 2010إىل ً 1.9
الخصوبة من معدل ً 2.5
طفل ّ
طفل لكل امرأة يف
ثم إىل ً 1.8
قيم أعىل بقليل من القيم
فرتة ّ ،2030 - 2025
طفل لكل امرأة يف فرتة ( 2050 - 2045وهي ٌ
السابقة التي توقعها قسم السكان ملنظمة األمم املتحدة يف مر ٍ
اجعات سابقة – انظر الجدول  ،)3وعىل
سن اإلنجاب لن يعود مضمونًا إال بنسبة  82يف املئة ،فإنّ منو ساكنة
اعتبار أنّ تعويض أجيال النساء يف ّ
العامل سيستمر إىل غاية أفق عام  .2050ولن يبدأ االنخفاض ،يف ظل هذا املتغري األدىن ،إال ابتدا ًء من عام
 2054وبلوغ ذروة  8.7مليار نسمة (الشكل  .)7ويف ّ
ظل االفرتاض نفسه لنمو الوفيات ،ولكن مع تص ّو ٍر
النخفاض للخصوبة أكرث تأخ ًرا (تق ّلص معدل األطفال لكل امرأة إىل  2يف فرتة  ،)2100-2095يعطي
ٍ
املتغري املتوسط ساكن ًة عاملي ًة مق ّدر ًة بـ  9.7مليار نسمة يف عام  ،2050و 11.2مليار نسمة يف عام .2100
ومع خصوب ٍة ليست أكرث ارتفا ًعا يف فرتة  2100 - 2095منها يف فرتة  ،2015 - 2010مع ح ٍّد أقىص مقد ٍر
بـ ً 2.9
طفل لكل امرأة يف فرتة  ،2030 - 2025يصف املتغري األعىل ساكن ًة عاملية يف من ٍو مستمر ،تبلغ
 10.8مليار نسمة يف عام  ،2050وتبلغ ذروة  16.6مليار يف .2100
ثم ،من الواضح أنّ "القنبلة الدميوغرافية" ال تزال نشط ًة وأنّ إبطال مفعولها هو مسألة طويلة األمد!
ومن ّ
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نحو عكس األهرامات
إنّ الشيخوخة ظاهر ٌة ذات مستقبلٍ زاهر .وإن مل يكن ممك ًنا االستيعاب التام لعدم اليقني املستقبيل،
فإنّ إسقاطات األمم املتحدة األخرية تسمح بتأكيد ذلك .وحتى يف حال فرضية خصوبة تنتصب إىل
ٌ
افرتاض متفائل للغاية) ،وال تنخفض إال
ح ٍّد بعيد ج ًّدا ،إذ هي اليوم أقل من عتبة التعويض (وهو
ٌ
ترجيحا) ،فإنّ نسبة الشباب عىل كوكب األرض تنخفض،
افرتاض أكرث
عىل نحو بطيء ج ًدا (وهو
ً
بينام ترتفع نسبة األكرث عم ًرا .وعىل نح ٍو حتمي ،يتدهور هرم أعامر ساكنة العامل انطال ًقا من القمة
(الشكل .)8
مينح اليوم التوزيع الفضايئ لساكنة العامل بحسب رشائح العمر اليوم تباينات متناقضة؛ إذ ال تتأثر كل
البلدان بالقدر نفسه من ح ّدة دينامية الشيخوخة .ويف أفق العقود القادمة ،وما-وراء تضخم هذه
الدينامية ،ستستمر التباينات .فقد كانت أوروبا سنة  2015هي القارة ذات متوسط العمر األكرث
ارتفا ًعا (كان عمر  50يف املئة من السكان يفوق  41.7سنة) ،وكانت أفريقيا هي القارة ذات متوسط
العمر األقل ارتفا ًعا (مل يكن عمر  50يف املئة من السكان يتعدى  19.4سنة)؛ ويف أفق عام ،2050
ُيتوقع أن ّ
يظل هذا الفارق تقري ًبا بالتاميز نفسه ،إذ يتوقع متوسط عمر األوروبيني ،عىل نح ٍو مستقل
عن املتغري ،مرتف ًعا بنحو  80يف املئة عن متوسط األفريقيني (الجدول  .)4ويف املناطق الكربى يف العامل،
األكرث شيخوخ ًة واألكرث شبا ًبا يف آنٍ م ًعا ،قد كان طيف متوسط األعامر دامئًا ج ّد مفتوح .وسيظل عىل
هذه الحال ً
طويل ،عىل اعتبار أنّ االتجاه العام نحو الشيخوخة امللحوظة يش ّد ببساط ٍة مدى االختالف
نحو أعام ٍر أعىل.
ومن املؤكد أنه ينبغي مقاربة شيخوخة السكان بوصفها نتيج ًة التجاهني يقد ّران عىل وجه العموم
بأنهام تفاؤليان :التحكم الكامل إىل ح ٍّد ما يف الخصوبة ،واستطالة أمد الحياة ّ
املتأت من انخفاض
احتامالت الوفاة حتى يف األعامر األكرث ارتفا ًعا .ولكن ينبغي النظر إىل هذه "الصدفة العكسية" (anti-
 )hasardبامتيازٍ ،بوصفها تحد ًيا مهي ًبا يجب عىل املجتمعات يف جميع البلدان –األكرث واألقل تطو ًرا يف
آنٍ معا– أن تُلزم نفسها برفعه عىل وجه الرسعة ،وذلك بإرصا ٍر أكرب بقدر ما أحجمت هذه املجتمعات
عن اعتباره حتى اآلن ،عىل نح ٍو مستمر أو عميق.
ومن بني املسائل البالغة األهمية عىل املدى املتوسط معرفة كيف ستستمر البلدان الفقرية ج ًّدا ذات
الساكنة الشابة يف التعايش مع البلدان الغنية ج ًّدا ذات الساكنة املتقدمة يف العمر ،إن مل تكن الطاعنة
علم تام
يف العمر .وذلك بالخصوص يف لحظ ٍة فيها الشباب ،بالنظر إىل ما تح ّتمه الثورة الرقمية ،عىل ٍ
بعد أسايس من بني أبعاد إشكالية الهجرات،
ببحبوحة عيش األثرياء العجزة يف البلدان الغنية .إنّ هذا ٌ
الحالية واملستقبلية ،من دول الجنوب إىل دول الشامل.
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الشكل ()8
أهرامات أعامر سكان العامل :تقديرات يف فاتح متوز /يوليو  2015وإسقاطات يف فاتح متوز /يوليو ،2050
ملتغي ْين متباينني
وف ًقا ّ َ

املصدر
DPNU, World Population Prospects: The 2015 Revision, op. cit.

الجدول ()4
ً
متوسط العمر بتقديرات  1950و 2015وإسقاطات  2030و ،2050وفقا ملتغ َري ْين متباينني (بالسنوات)،
يف العامل ويف املناطق الكربى وبالنسبة إىل البلدان املطلة عىل الفجوة اإلقليمية
1950

2015

2050

2030

املتغري األدىن املتغري األعىل املتغري األدىن املتغري األعىل

أفريقيا

19.3

19.4

22.1

20.2

27.2

22.8

آسيا

22.0

40.0

36.7

34.0

44.1

35.6

أوروبا

28.9

41.7

46.3

43.8

50.6

41.8

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

19.9

29.2

35.9

33.1

45.5

36.5

أمريكا الشاملية

29.8

38.3

41.7

39.0

46.0

37.9

أوقيانوسيا

27.9

32.9

36.5

33.8

41.1

33.7

العامل

23.5

29.6

34.5

31.7

40.1

32.3
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أفريقيا أمام الباب املسدود
من عام  1950إىل عام  ،2015اتضح أنّ النمو الدميوغرايف هو األرسع عىل نح ٍو ج ّ
يل يف أفريقيا :بزيادة
 420يف املئة (يف مقابل زيادة  275يف املئة يف أمريكا الالتينية والكاريبي ،وزيادة  215يف املئة يف آسيا،
وزيادة  210يف املئة يف أوقيانوسيا ،وزيادة  110يف املئة يف أمريكا الشاملية ،وزيادة  35يف املئة يف أوروبا).
وعىل اعتبار أنّ هذا النمو القوي اليوم ُيرتجم بساكن ٍة شابة وبالغة وافرة العدد ،وأنّ خصوبتها هي ،يف
ثم
املتوسط ،أعىل من ّأي مكان آخر ،وأنّ جدول وفيات سكانها مب ّكر أكرث من ّأي مكان آخر ،مرخّ ًصا من ّ

مبكاسب مهمة عىل نح ٍو تزايدي يف العمر املتوقع ،فإنّ أفريقيا تجمع ّ
كل الرشوط لتعرف من ًّوا دميوغراف ًيا
يف املستقبل أكرب بكثري من املناطق الكربى األخرى.

وتكفي نتائج املتغري األدىن لتوقعات األمم املتحدة لالقتناع بذلك .فعىل الرغم من معدلٍ للخصوبة
مخ ّف ٍض من نحو ً 4.7
طفل لكل امرأة يف الفرتة  2015 - 2010إىل  1.8يف الفرتة ( 2050 - 2045أي
بانخفاض بأكرث من  60يف املئة يف غضون  35سنة) ،وعىل اعتبار أنّ العمر املتوقع لدى الوالدة من
ٍ
شأنه أن يزداد بأكرث من  10سنوات (من  59.9سنة إىل  69.9سنة) ،وأنّ الهجرة الدولية السنوية
الصايف كان ُيفرتض أن تنخفض من  580أل ًفا إىل  530أل ًفا ،فإنّ أفريقيا ستضم  2.2مليار نسمة يف أفق
عام  ،2050أي بزياد ٍة قدرها  88يف املئة نسب ًة إىل سنة ( 2015الجدول  .)4وف ًقا لهذا املتغري ،تع ّد
أفريقيا املنطقة الكربى الوحيدة يف العامل التي تعرف من ًوا دميوغراف ًيا مستم ًرا حتى أفق عام ،2100

وهو التاريخ الذي من شأن ساكنتها أن تصل فيه إىل  3.05مليار نسمة ،مبعنى أنها ستتضاعف 2.6
مر ًة مقارن ًة بسنة .2015

ً
النخفاض أقل للخصوبة،
متمفصل حول الفرضيات نفسها للوفيات وللهجرة الصافية ،ولكن حول فرضية
وبوصفه
ٍ
يعطي املتغري األعىل ساكن ًة مقدر ًة بـ  2.7مليار نسمة سنة ( 2050مقابل  6.1مليار نسمة سنة .)2100
تضم إال  9يف املئة من سكان العامل يف عام  ،1950و 16يف املئة يف عام
ومن شأن أفريقيا ،والتي كانت ال ّ

 ،2015أن متثل نحو  20يف املئة من سكان العامل يف عام  ،2030وأكرث من ربع سكان العامل يف عام ،2050
للمتغي األعىل (عىل
ونحو  40يف املئة يف أفق عام  .2100ومن شأنها أن تقرب إىل ح ٍّد بعيد من آسيا وف ًقا
ّ
التوايل 6.1 :مليار نسمة بالنسبة إىل األوىل يف مقابل  7.5مليار بالنسبة إىل الثانية) ،وهي التي كانت ذات

وزنٍ أكرب من أوروبا منذ عام 1995؛ وحتى إنه من شأنها أن تكون ذات وزنٍ دميوغرايف مسا ٍو آلسيا يف
ّ
ظل فرضية خصوب ٍة منخفض ٍة عىل نطاقٍ واسع.
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الجدول 5
ملتغيين متباينني ،بالنسبة إىل مجموع السكان ،يف العامل
التوزيع الجغرايف بتقديرات  2015وإسقاطات  2030و ،2050وف ًقا ّ
ويف املناطق الكربى
2015

2030

األعداد
(باملاليني)

٪

متغري الخصوبة
األدىن

2050
متغري الخصوبة
األعىل

متغري الخصوبة
األدىن

متغري الخصوبة
األعىل

األعداد
(باملاليني)

٪

األعداد
(باملاليني)

٪

األعداد
(باملاليني)

٪

األعداد
(باملاليني)

٪

أفريقيا

1186178

16.1

1618995

19.8

1739608

19.7

2235611

25.7

2730670

25.3

آسيا

4393296

59.8

4732662

57.9

5112816

58.0

4698178

53.9

5873168

54.4

أوروبا

738442

10.0

708756

8.7

759103

8.6

637735

7.3

779095

7.2

أمريكا
الالتينية
والكاريبي

634387

8.6

691312

8.5

750821

8.5

696204

8.0

878924

8.1

أمريكا
الشاملية

357838

4.9

382148

4.7

410408

4.7

391183

4.5

476931

4.4

أوقيانوسيا

39331

0.5

45642

0.6

49081

0.6

51132

0.6

62317

0.6

العامل

100.0 10801105 100.0 8710042 100.0 8821836 100.0 8179515 100.0 7349472

وبينام تعرف أفريقيا اليوم ً
فشل واس ًعا يف الحكامة ،وتعاين تأث ًريا سلب ًيا بش ّدة لظاهرة االحتباس الحراري
املتوقع أن تزداد سو ًءا (فيضانات شديدة يف املناطق الساحلية ،ونُدرة ميا ٍه شديدة يف املناطق الواقعة
جنوب الصحراء الكربى) ،وأنّ  34دولة من بني دول القارة الـ ( 54غري مدرج ٍة ضمنها الجمهورية
الصحراوية وأرض الصومال) توجد اليوم بني أقل البلدان من ًوا يف العامل ،فمن الصعب أن نتصور أنه ميكنها
أن تستوعب عىل نح ٍو مستدام ومستق ٍر ّ
كل هؤالء األطفال العديدين الذين ُولدوا أو مل يولدوا بعد.
بيد أن عدم وضع تص ّو ٍر لذلك هو إقرا ٌر بأنّ أفريقيا ستكون ،عىل املدى الطويل إىل ح ٍّد ما ،يف مأزق
دميوغرايف ُيجرب عد ًدا من املواطنني عىل حمل حقائبهم أو توابيتهم .من الواضح إ ًذا أنّ القرن الحادي
والعرشين سيكون قرنًا أفريق ًيا.
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وواقع ال مف ّر منه
قياس صعب،
ٌ
الهجرة الدوليةٌ :
وف ًقا للتعريف الذي أوصت به األمم املتحدة منذ عام  1998ونقله عنها االتحاد األورويب ،من بني آخرين ،يف عام 2007؛ املهاجر
"شخص يسافر إىل بل ٍد آخر غري بلد إقامته املعتادة لفرتة  12شه ًرا عىل األقل ،بحيث إنّ البلد املقصد يصبح فعل ًّيا بلد
الدويل هو
ٌ
إقامته املعتادة".
أساسا ،من التعدادات
وإن كانت إحصاءات الهجرة الدولية ،واملستمدة من تقديرات للسكان األجانب غري دقيقة نسب ًيا ،ومستمدّةً ،
السكانية؛ ج ّد تقريبية ،إال أنها ّ
تظل مع ذلك مفيدة ،ألنّ التنقل البرشي الذي تتناوله هو رهانٌ
(تحسن
ٌ
جسيم عىل املستوى الفردي ّ
جسيم عىل املستوى الجامعي (موازنة اإليجابيات والسلبيات ملجتمعات البلدان
مأمول الرفاه و /أو مستوى املعيشة) ،بقدر ما هو
ٌ
التوجه إليها).
التي جرت مغادرتها وتلك التي جرى ّ
وعىل مدى ربع قرن ،قد يكون عدد املهاجرين الدوليني قد ازداد بنسبة  60يف املئة ،من  154مليون مهاج ٍر يف عام  ،1990إىل 173
مليون مهاج ٍر يف عام  ،2000و 222مليون مهاج ٍر يف عام  ،2010و 244مليون مهاج ٍر يف عام  .2015وحيث كان هذا االزدياد أكرث
رسع ًة مب ّرتني يف العقد األول من األلفية الثالثة منه يف عقد التسعينيات من القرن املايض (يف حدود  2يف املئة يف الفرتة من 2000
إىل  ،2005و 3يف املئة يف الفرتة من  2005إىل  ،)2010فإنه قد يكون أبطأ منذ عام  2010 (1.9يف املئة سنو ًيا).
ففي عام :2015
بلغت نسبة املهاجرين الدوليني  3.3يف املئة من سكان العامل (يف مقابل  2.3يف املئة يف عام )1965؛ وقد كان  75يف املئة من بينهم
منحدرين من دول ٍة ذات مستوى دخلٍ متوسط ( 65يف املئة) أو منخفض ( 10يف املئة) ،وكان  71يف املئة منهم يقيمون يف دول ٍة
ذات دخلٍ مرتفع.
كانت الواليات املتحدة هي البلد الذي يؤوي أكرب عد ٍد من املهاجرين الدوليني ( 54مليونًا) ،متقد ًما بفارقٍ كبري عىل أملانيا
والفدرالية الروسية ( 12مليونًا) ،واململكة العربية السعودية ( 10ماليني) ،واململكة املتحدة ( 9ماليني) ،وكندا ،واإلمارات العربية
املتحدة ،وفرنسا ( 8ماليني) .ويف املقابل ،مل تكن الواليات املتحدة هي البلد الذي َيعدُّ أعىل نسب ًة من املهاجرين الدوليني يف سكانه:
 14يف املئة ،مقابل  80يف املئة أو أكرث يف الدول النفطية مثل اإلمارات العربية املتحدة ( 88يف املئة) .أما يف أوروبا الغربية ،فقد
كان بلدٌ صغري مثل لوكسمبورغ َيعدُّ يف سكانه نسب ًة من املهاجرين الدوليني قدرها  44يف املئة ،أكرث بكث ٍري من فرنسا ( 12يف املئة).
وبوصفهم أكرث مهار ًة عىل نح ٍو متزايد ،فإنّ املهاجرين الدوليني أصبحوا أكرب سنًّا مام كانوا عليه يف املايض (يف حني أنه من بني
سكان العامل ،كان واحد من أصل اثنني يبلغ ّ
أقل من  29.6عا ًما سنة  ،2015كان  50يف املئة من املهاجرين ال يقل عمرهم
عن  39عا ًما) ،و 48يف املئة من بينهم هنّ نساء (وهنّ الاليت تهاجرن ّ
أقل من السابق لاللتحاق بالزوج ،وعىل نح ٍو أكرب للعمل
أو للدراسة).
وعىل خلفي ٍة لهجر ٍة دولية قيد االرتفاع ،فإنّ األمم املتحدة تتوقع ،ضمن توقعاتها لسكان العامل (مراجعة  ،2015املتغري الوسيط)،
انخفاض ميزان الهجرة لجميع املناطق الرئيسة يف العامل (الشكل .)9
ومن دون الحكم مسب ًقا بالتطورات املستقبلية (الزيادة ،أو االستقرار ،أو االنخفاض) ألعداد املهاجرين إىل الخارج واملهاجرين من
تسجل
الخارج يف املناطق الكربى وفيام بينها ،فإنّ مثل هذه الفرضية تقتيض أنّ املناطق ذات ميزان الهجرة الدولية اإليجايب سوف ّ
عىل املدى الطويل أعداد دخولٍ ّ
أقل نسب ًيا من أعداد املغادرين .والعكس صحيح بالنسبة إىل املناطق ذات ميزان الهجرة الدولية
السلبي تقليد ًيا.
ٍ
وألسباب مختلفة ،عىل املستوى الدميوغرايف (الحفاظ عىل وتائر منو متباينة جدًّا ،بني أفريقيا وأوروبا عىل سبيل املثال؛ وأقدمية
ٍ
بعض تدفقات الهجرة) ،وعىل املستوى االقتصادي (ثبات فوارق نسبية قوية يف الدخل ،وتط ّور املناطق األكرث فق ًرا) ،وعىل املستوى
السيايس (عدم االستقرار ،والفساد ،ورضوب التمييز ،والنزاعات) وعىل املستوى البيئي (الكوارث الطبيعية ،واالحتباس الحراري) ،ال
تعدو هذه الفرضية أن تندرج تحت طائل دراسة حالة منطية بسيطة.
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الشكل ()9
صايف املهاجرين يف فرتة خمس سنوات ،بالتقديرات من  1955 - 1950إىل ،2015 - 2010
وباإلسقاطات حتى  ،2100 - 2095وف ًقا للمتغري الوسيط ،للمناطق الكربى (باملاليني)

