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هيئة التحرير

التوقعـات الدميوغرافيـة لألمـم املتحـدة يف أفـق
2100 عـام
"2019 قراءة نقدية يف تقرير "التوقعات السكانية العاملية

UN Population Projections to 2100

A Critical Reading of the World Population Prospects 2019 Report

 لتقرير التوقعات السكانية العاملية هي النسخة السادسة2019  مراجعة عام:ملخص
 وتقدم التقديرات السكانية.والعرشون للتقديرات واإلسقاطات السكانية ملنظمة األمم املتحدة
 دولة أو235  لـ،2100-2020  واإلسقاطات الدميوغرافية للفرتة، إىل الوقت الحارض1950 من عام
ريا خالل العقود القليلة
 أن عدد السكان سريتفع2019  وتُربز نتائج التقرير لعام.منطقة
ً
ً ارتفاعا كب
قدم
اتجاه جا ٍر منذ عقود عىل
وهو
، عىل الرغم من توقع انخفاض الخصوبة العاملية،املقبلة
ٍ
ٌ
 تتناول هذه الدراسة أهم معامل هذه اإلسقاطات الدميوغرافية لألمم املتحدة عىل.وساق
 وتسلط الضوء عىل نحوٍ خاص عىل التوقعات السكانية العاملية للدول العربية،الصعيد الدويل
.تقدم قراءةً نقدية ملنهجية األمم املتحدة لإلسقاطات الدميوغرافية
ورهاناتها؛ كام
ّ
 مستقبل، منهجية األمم املتحدة، اإلسقاطات السكانية، األمم املتحدة:كلامت مفتاحية
.الدميوغرافيا العربية
Abstract: The World Population Prospects: The 2019 Revision is the 26th Edition of the
United Nations population estimates and projections. It provides population estimates
from 1950 to the present, and population projections for the period 2020-2100, for 235
countries or regions. The findings of World Population Prospects 2019 show that despite
the expectation of declining global fertility, a trend that has been under way for decades,
the population will rise dramatically over the next few decades. This paper examines
the most important features of these UN demographic projections at an international
level, and highlights in particular the UN demographic projections and stakes for Arab
countries. It also provides a critical reading of the UN methodology of demographic
projections.
Keywords: United Nations, Population Projections, UN Methodology, Future Arab
Demography.
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مقدمة
تع ّد منظومة األمم املتحدة أحد أهم مصادر الدراسات والبحوث واإلحصاءات واإلسقاطات املتعلقة
بالقضايا الدميوغرافية حول العامل ،وال سيام من خالل عمل شعبة السكان يف إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتامعية لألمم املتحدة .وتش ّكل التقديرات واإلسقاطات السكانية لألمم املتحدة مجموع ًة شاملة
من البيانات الدميوغرافية لتقييم االتجاهات السكانية عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية،
يتم استخدامها يف حساب العديد من مؤرشات التنمية الرئيسة ملنظومة األمم املتحدة ،كام تستخدمها
ّ
الهيئات الدولية والوطنية واملحلية .وتعترب األمم املتحدة أنّ فهم االتجاهات السكانية العاملية وتوقع
التغريات الدميوغرافية املقبلة أمران حاسامن لتحقيق جدول أعاملها للتنمية املستدامة.
ومع مرور الزمن ،أصبحت تو ّقعات شعبة السكان ملنظمة األمم املتحدة مع ّقد ًة عىل نح ٍو هائل .وهي
مع ذلك ّ
معي يعتمد عىل تطوراته السابقة
تظل تح ّبذ فرضية التشابه التي تجعل النمو الدميوغرايف لبل ٍد ّ
وعىل التطورات التي عرفتها جميع البلدان 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 للتحسني ،عىل اعتبار أنّ املستقبالت الدميوغرافية التي تسمح بصياغتها
ٌ
موضوعة من دون أخذ الوقائع املحلية يف االعتبار ،ومن دون االهتامم بأوضاع إنجازها.
مراجعة عام  2019لـ التوقعات السكانية العاملية((( هي النسخة السادسة والعرشون للتقديرات
واإلسقاطات السكانية لألمم املتحدة ،التي بدأت يف إعدادها وإصدارها منذ عام  1951شعبة السكان
بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة .وتُبنى مراجعة عام  2019عىل املراجعات
السابقة ،وعىل دمج النتائج املح ّينة للتعدادات السكانية الوطنية ،وتقدم التقديرات السكانية من عام
 1950إىل الوقت الحارض ،واإلسقاطات الدميوغرافية للفرتة  ،2100-2020لـ  235دولة أو منطقة ،التي
تم تطويرها من خالل التحليالت الخاصة بكل بلد.
ّ
" 1االنتقال الدميوغرايف"  Demographic Transitionهو العملية التاريخية التي ينتقل من خاللها السكان من نظام دميوغرايف يتميز
ثم انخفاض معدل املواليد .وقد لوحظ هذا النوع
مبعدل وفيات مرتفع ومعدل والدة مرتفع إىل نظام جديد يتميز بانخفاض معدل الوفياتّ ،
من التحول الدميوغرايف يف دول أوروبا الغربية منذ نهاية القرن الثامن عرش ،ثم يف جميع البلدان األخرى خالل القرون الثالثة التالية ،وف ًقا
لوترية تطورها االجتامعي واالقتصادي .ينظر يف ذلك ً
مثل:
Jean-Claude Chesnais, The Demographic Transition: Stages, Patterns, and Economic Implications, Elizabeth Kreager
"& Philip Kreager (trans.) (Oxford: Oxford University Press, 1993); Dudley Kirk, "The Demographic Transition,
Population Studies, vol. 50, no. 3 (1996), pp. 361-387; Oded Galor, "The Demographic Transition," in: New Palgrave
Dictionary of Economics, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2008).
2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019).
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تستعرض الدراسة أهم اإلسقاطات الدميوغرافية لألمم املتحدة إىل أفق عام  ،2100عىل املستوى العاملي،
ثم تنتقل إىل تسليط
بالنسبة إىل منو السكان ،والخصوبة ،والوفيات ،والهجرة ،وتوزيعها جغراف ًيا ،واجتامع ًياّ .
الضوء عىل البلدان العربية؛ لتناقش مستقبل الدميوغرافيا العربية يف توقعات األمم املتحدة ورهاناتها؛
ثم تتناول يف املحور الثالث بالدرس والتحليل النقدي منهجية األمم املتحدة لإلسقاطات الدميوغرافية.

أول :التوقعات الدميوغرافية لألمم املتحدة يف العامل
ً
()2100-2020
تُربز نتائج تقرير التوقعات السكانية العاملية  2019أن عدد السكان سريتفع ارتفا ًعا كب ًريا خالل
العقود القليلة املقبلة ،عىل الرغم من توقع انخفاض الخصوبة العاملية ،وهو اتجا ٌه جا ٍر منذ عقود
ّ
سيظل عدد سكان العامل يف تزايد ،فإنّ بعض البلدان ستشهد انخفاضً ا يف
عىل قدم وساق .ويف حني
إجاميل سكانها .كام ستشهد تقري ًبا جميع البلدان شيخوخة السكان ،مع ما يرتتّب عىل ذلك من
إشكاالت اقتصادية واجتامعية(((.
وميكن تلخيص النتائج الرئيسة لتقرير التوقعات السكانية العاملية  ،2019عىل املستوى العاملي،
عىل النحو التايل:
öيواصل سكان العامل النمو ،وإن كان بوترية أبطأ من السابق((( ،وذلك بسبب انخفاض مستويات
الخصوبة .فقد بلغ عدد سكان العامل  7.7مليارات نسمة يف منتصف عام  ،2019بعد أن
أضيف مليار نسمة منذ عام  ،2007وملياران منذ عام  .1994ومنذ ذلك الحني ،تباطأت وترية
النمو السكاين العاملي مبقدار النصف ،حيث انخفضت إىل أقل من  1.1يف املئة سنو ًيا يف الفرتة
 ،2020-2015ومن املتوقع أن تستمر يف التباطؤ حتى نهاية هذا القرن .ويؤ ّكد التقرير أنه من
املتوقع أن يصل عدد سكان العامل إىل  8.5مليارات يف عام  ،2030و 9.7مليارات يف عام ،2050
املتغي املتوسط ،مفرتضً ا انخفاض الخصوبة يف
و 10.9مليارات يف عام  ،2100وف ًقا إلسقاط
ّ
البلدان التي ال تزال تنترش فيها األرس الكبرية ،وزيادة طفيفة يف الخصوبة يف العديد من البلدان
حيث يكون لدى النساء ّ
أقل من والدتني عىل قيد الحياة يف املتوسطعىل مدى العمر ،واستمرار
انخفاض الوفيات يف جميع األعامر.
ُ 3ينظر يف ذلك :آالن باران" ،سكان العامل يف أفق  :2050-2030النمو والشيخوخة" ،يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،العدد 2
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .278-258
 4بلغ معدل منو سكان العامل ذروته يف الفرتة  ،1970-1965عندما كان يزيد بنسبة  2.1يف املئة سنو ًيا ،يف املتوسط.
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الشكل ()1
عدد سكان العامل يف الفرتة  ،2020-1950واإلسقاطات السكانية حتى أفق عام 2100

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), p. 2.

الشكل ()2
متوسط املعدل السنوي للتغري السكاين يف الفرتة  ،2020-1950وإسقاطاته حتى أفق عام 2100

املصدر.Ibid :
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öمع زياد ٍة متوقعة بأكرث من مليار شخص ،ميكن أن تستأثر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بأكرث
من نصف منو سكان العامل بني عامي  2019و ،2050ومن املتوقع أن يستم ّر منو سكان املنطقة
حتى نهاية القرن الحادي والعرشين .فمن عام  1950إىل عام  ،2015كان 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) ،لتبلغ ساكنة أفريقيا ،وف ًقا إلسقاط
املتغي املتوسط ،نحو  2.5مليار نسمة يف أفق عام  ،2050وأكرث من  4مليارات نسمة يف أفق عام
ّ
التغيات الدميوغرافية تحديات متزايدة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء،
 .2100وستو ّلد هذه ّ
من حيث توفري التعليم والرعاية الصحية ألعداد متزايدة من األطفال ،وضامن توفري فرص
العمل ألعداد متزايدة من الشباب .وعىل النقيض من ذلك ،من املتوقع أن يصل عدد السكان
يف رشق آسيا وجنوب رشقها ووسطها وجنوبها وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا
وأمريكا الشاملية إىل ذروة حجم السكان ،ليبدأ يف االنخفاض قبل نهاية هذا القرن.
سيتم دفع ثل َثي النمو املتوقع لسكان العامل حتى عام  2050من خالل البنى العمرية الحالية،
ّ ö
وسيطرأ هذا النمو ح ّتى لو انخفض اإلنجاب يف البلدان ذات الخصوبة العالية اليوم إىل نحو
والدتني ّ
لكل امرأة عىل مدى العمر .وهذا صحيح ألنّ العدد الكبري من األطفال والشباب يف
هذه البلدان الذين سيبلغون سن اإلنجاب ،عىل مدى العقود القليلة املقبلة ،سيبدؤون بدورهم
يف إنجاب أطفالهم.
öانخفض إجاميل الخصوبة عىل نحو ملحوظ خالل العقود األخرية يف العديد من البلدان ،بحيث
يعيش اليوم ما يقرب من نصف ساكنة العامل يف بل ٍد أو منطق ٍة ّ
تقل فيها الخصوبة مدى
حي لكل امرأة ،وهو تقري ًبا املستوى املطلوب للمجتمعات ذات معدل
الحياة عن  2.1مولود ٍّ
الوفيات املنخفض من أجل الحصول عىل معدل من ٍّو صفري عىل املدى الطويل((( .ويف عام ،2019
 5يجري 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 أحياء 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 تخضع 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
ثم يجري إخضاع هذا الجيل الوهمي
وللهجرات ،يجري إعداد جيل وهمي من النساء ويجري تت ّبعهنّ من الوالدة حتى نهاية فرتة خصوبتهنّ ّ ،
ألوضاع الوفيات والخصوبة لسنة املالحظة .وتعطينا 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 مضمون عدد ًيا .وإذا كانت النسبة ّ
أقل من  ،1فذلك يعني
أنّ البنات أقل عددًا من األمهات ،وأنّ الساكنة اإلجاملية تنحو نحو االنخفاض ،وأنّ هذا االتجاه يف إمكانه أن يكون زائدًا عرب الهجرة من
متناقصا ،إن مل يكن مع ّوضً ا تعويضً ا مضاع ًفا عرب الهجرة إىل الخارج .وإذا كانت النسبة تفوق  ،1فذلك يعني أنّ عدد البنات يفوق
الخارج ،أو
ً
عدد األمهات ،وأنّ الساكنة اإلجاملية من شأنها أن تشهد من ًّوا ،تحت طائلة تد ّفقات الهجرة .ينظر يف ذلك :باران ،ص .264
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الشكل ()3
سكان أفريقيا حتى أفق عام 2100

املصدر.Ibid., p. 81 :

الشكل ()4
معدل الخصوبة يف الفرتة  ،2020-1950وإسقاطاته حتى أفق عام 2100

املصدر.Ibid., p. 4 :
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الشكل ()5
السكان بحسب املناطق الرئيسة :تقديرات الفرتة  ،2020-1950وإسقاطات الفرتة 2100-2020
للمتغي املتوسط
وف ًقا
ّ

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019: Highlights (New York: United Nations, 2019), p. 7.
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يربز تقرير التوقعات السكانية العاملية  2019أنّ الخصوبة ال تزال أعىل من هذا املستوى،
يف املتوسط ،يف أفريقيا جنوب الصحراء ( 4.6مواليد أحياء لكل امرأة) ،وأوقيانوسيا ،باستثناء
أسرتاليا ونيوزيلندا ( ،)3.4وشامل أفريقيا وغرب آسيا ( ،)2.9ووسط وجنوب آسيا (.)2.4
öال تزال بعض البلدان ،مبا يف ذلك بلدان عديدة يف أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية ،تعاين
مستويات عالية من خصوبة املراهقني ،ما يحتمل أن تكون لها عواقب صحية واجتامعية ضارة
عىل الشابات وأطفالهن .فام بني عامي  2015و ،2020سيولد ما يقدر بنحو  62مليون طفل
أعامرهن بني  15و 19سنة يف جميع أنحاء العامل.
ألمهات تراوح
ّ
öبلغ متوسطالعمر املتوقع عند الوالدة لسكان العامل  72.3سنة يف الفرتة 69.9( 2020–2015
سنة بالنسبة إىل الذكور ،و 74.7سنة بالنسبة إىل اإلناث) ،وهو تحسن بأكرث من  8سنوات منذ
عام  .1990ومن املتوقع أن تؤدي التحسينات األخرى يف ظروف الحياة إىل متوسطعمر عىل
مستوى العامل يبلغ  76.8سنة يف الفرتة  74.5( 2050–2045سنة بالنسبة إىل الذكور ،و79.1
سنة بالنسبة إىل اإلناث) ،و 81.7سنة يف الفرتة  79.8( 2100–2095سنة بالنسبة إىل الذكور،
ّ
متوسط عمر الذكور
و 83.7سنة بالنسبة إىل اإلناث).
متوسط عمر اإلناث أعىل من ّ
ويظل ّ
بفارق مستقر.
öلقد ُأحرز تقدم كبري نحو درء فرق طول العمر بني البلدان ،ولكن الفجوات ال تزال واسعة.
فمتوسطالعمر املتوقع يف أقل البلدان من ًوا متأخر بـ  7.4سنوات عن املتوسطالعاملي؛ ويرجع
ذلك إىل ح ٍّد بعيد إىل استمرار ارتفاع معدالت وفيات األطفال واألمهات ،ويف بعض البلدان ،إىل
العنف والرصاعات ،أو استمرار تأثري وباء نقص املناعة البرشية "اإليدز".

öميثل النمو السكاين الرسيع املستمر عقب ًة أمام التنمية املستدامة .إذ تع ّد الـ  47دول ًة األقل من ًوا
اقتصاد ًيا من بني البلدان األرسع من ًوا دميوغراف ًيا يف العامل ،ومن املتوقع أن يتضاعف سكان عدد
منها بني عامي  2019و2050؛ ما يضغط عىل املوارد املستنزفة ً
أصل ويفاقم آثار التغري املناخي.
öسيرت ّكز أكرث من نصف الزيادة املتوقعة يف عدد ساكنة العامل حتى عام  2050يف  9بلدان
فقط ،هي :الكونغو ،ومرص ،وإثيوبيا ،والهند ،وإندونيسيا ،ونيجرييا ،وباكستان ،وتنزانيا املتحدة،
والواليات املتحدة األمريكية .وستعيد معدالت النمو السكاين املتفاوتة بني أكرب دول العامل ترتيب
تصنيفها بحسب الحجم .فعىل سبيل املثال ،من املتوقع أن تتجاوز الهند الصني بوصفها أكرب
دولة يف العامل من حيث عدد السكان منذ نحو عام .2027
öمن املتوقع أن ينخفضعدد سكان  55دولة أو منطقة بنسبة  1يف املئة أو أكرث بني عامي 2019
و 2050بسبب استمرار انخفاض معدالت الخصوبة ،ويف بعض املناطق ،بسبب ارتفاع معدالت
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الشكل ()6
العمر املتوقع عند الوالدة بحسب الجنس يف الفرتة 2100-1950

املصدر.World Population Prospects 2019, vol. II: Demographic Profiles, p. 4 :

الشكل ()7
نسبة الفئات العمرية الواسعة يف الفرتة  ،2020-1950وإسقاطاتها حتى أفق عام 2100

املصدر.Ibid., p. 10 :

105

106

الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

الهجرة إىل الخارج .ومن املتوقع حدوث أكرب انخفاضات نسبية يف حجم السكان خالل تلك
الفرتة ،مع خسائر تبلغ نحو  20يف املئة أو أكرث ،يف بلغاريا والتفيا وليتوانيا وأوكرانيا.
öيف معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،وكذلك يف أجزاء من آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ،تعني التخفيضات األخرية يف الخصوبة أنّ عدد السكان يف سن العمل (من  25إىل
 64سنة) ينمو من ًوا أرسع من الفئات العمرية األخرى؛ ما يو ّفر فرص ًة لـ "العائد الدميوغرايف"(((.
öيف عام  ،2018وأول مرة يف التاريخ ،تجاوز عدد األشخاص الذين بلغوا  65عا ًما أو أكرث يف جميع
أنحاء العامل عدد األطفال دون سن الخامسة .وتشري التوقعات إىل أنه بحلول عام  ،2050سيمثّل
األطفال دون سن الخامسة أكرث من ضعف عدد األشخاص فوق  65عا ًما .وبحلول عام 2050
كذلك ،سيتجاوز عدد األشخاص الذين يبلغون  65عا ًما أو أكرث عىل مستوى العامل عدد املراهقني
والشباب الذين تراوح أعامرهم بني  15و 24عا ًما.
التغي السكاين .فام بني عامي
öأصبحت الهجرة الدولية ،يف بعض أنحاء العامل،
ً
رئيسا يف ّ
عنرصا ً
 2010و ،2020شهدت و /أو تشهد  36دولة أو منطقة تد ّف ًقا صاف ًيا ألكرث من  200ألف مهاجر؛

ويف  14منها ،من املتوقع أن يتجاوز إجاميل التدفق الصايف مليون مهاجر عىل مدى العقد.

وبالنسبة إىل العديد من البلدان ،مبا يف ذلك األردن ولبنان وتركيا ،كانت الزيادات الكبرية يف عدد
املهاجرين الدوليني مدفوع ًة يف الغالب بتحركات الالجئني ،وال سيام من سورية .وبالنسبة إىل
نزوح هائل للسكان ،ما
الكثري من البلدان ،أ ّدت الظروف االقتصادية وانعدام األمن والرصاع إىل ٍ
تُرجم إىل خسائر سكانية كربى ،إذ بلغ ً
مثل صايف التدفقات الخارجة خالل العقد 2020-2010
يف سورية ( 7.5-ماليني) ،ويف بنغالديش ( 4.2-ماليني) ،ويف فنزويال ( 3.7-ماليني) ،ويف نيبال
( 1.8-مليون) ،ويف ميامنار ( 1.3-مليون) ،ويف الفلبني ( 1.2-مليون).
öستشهد مناطق العامل من ًوا سكان ًيا غري متساوٍ .ففي الفرتة  ،2100-2020سيكون النمو يف األعداد
متفاوتًا ج ًدا وف ًقا للمناطق الجغرافية ،وستتسع الفجوة بني أفريقيا وبقية العاملّ ،
بغض النظر
ُ 6يشري "العائد الدميوغرايف"  Demographic Dividendإىل "إمكانات النمو االقتصادي التي ميكن أن تنتج من التحوالت يف الرتكيبة
العمرية للسكان ،خاصة عندما تكون نسبة السكان يف سنّ العمل (من  15إىل  64سنة) أكرب من نسبة السكان يف غري سنّ العمل (أقل من
 14سنة ،أو أكرث من  65سنة)" ،ينظر:
United Nations Population Fund, "Demographic Dividend," accessed on 19/6/2020, at: https://bit.ly/37OFGu8
و ُيرتجم "العائد الدميوغرايف" إىل نسب ٍة عالية من السكان ذوي اإلنتاجية العالية ،القادرين عىل ضامن إنتاج اقتصادي مرتفع ،مع القليل من
ثم مع الكثري من االدخار املمكن .ويرتهن تحقيق هذا النمو االقتصادي بوجود بنى اقتصادية
التحويالت الالزمة لألطفال واملسنّني ،ومن ّ
إنتاجية ،وبسياسات عامة فعالة ،مبا يف ذلك سياسات إدماجية للنساء يف القوى العاملة ،وببيئ ٍة اقتصادية مح ّفزة.
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املتغي الذي سيؤخذ يف االعتبار .فحتى يف املتغري املنخفض ،ينخفض عدد سكان العامل يف
عن
ّ
أفق عام  2100مبا قدره  473-مليون نسمة ،بينام يزداد يف أفريقيا مبقدار  1.69مليار نسمة.
املتغي األعىل ،يزداد عدد السكان يف كل مكان ،لكن أفريقيا ستستحوذ عىل  58يف املئة من
ويف ّ
النمو السكاين العاملي.

ثان ًيا :التوقعات الدميوغرافية لألمم املتحدة بالنسبة
إىل الوطن العريب ()2100-2020
وخصوصا الخصوبة العالية .ومن
ألم ٍد طويل ،شهد الوطن العريب من ًوا دميوغراف ًيا قو ًيا ،بسبب الزواج املب ّكر،
ً
املس ّلم به أنّ التحوالت االجتامعية والدميوغرافية والصحية يف املنطقة بدأت يف ٍ
وقت متأخر عن سواها من
البلدان ،ولكنها كانت رسيع ًة عىل وجه العموم .وإن كان "االنفجار الدميوغرايف" يف املنطقة قد انتهى ،فإنّ
تغي النظام الدميوغرايف مستمر ،ومل يكتمل بعد .فقد دخلت الغالبية العظمى من الدول العربية يف نظام
ّ
ٍ
وزواج متأخر ،وغريها.
مختلف متا ًما ،يتميز بانخفاض معدل الوفيات ،وخصوب ٍة متح ّك ٍم فيها،
دميوغرايف
ٍ
ٍ
ٍ
وإسقاطات تفصيلية لكل
بتوقعات
وتحظى البلدان العربية يف تقرير التوقعات السكانية العاملية 2019
ٍ
تباينات كبري ًة يف ما بينها .إحدى الخالصات األساسية للتقرير
واحدة منها عىل حدة ،نلحظ من خاللها
تفيد بأنّ تو ّقعات التزايد السكاين اإلجاميل لساكنة البالد العربية ،التي بلغت يف تقديرات عام 2020
نسبة  5.6يف املئة من ساكنة العامل ( 437مليون نسمة ،من أصل  7مليارات و 795مليون نسمة) ،سرتاوح
بني بلدان تتضاعف فيها توقعات عام  2100نسب ًة إىل ما هي عليه اليوم تقري ًبا  5مرات (الصومال،
من  15مليون نسمة إىل  75مليونًا) ،أو  4مرات (موريتانيا ،من  4ماليني نسمة إىل  17مليونًا) ،أو 3
مرات (السودان ،من  43مليون نسمة إىل  142مليونًا) ،أو أكرث من ضعفني (مرص ،والعراق ،وسورية،
وفلسطني)؛ يف حني من شأن ساكنة دولٍ أخرى أن تتزايد مبستويات ّ
أقل(((.
كام تُلحظ ديناميات دميوغرافية متباينة بني اآلفاق الزمنية إلسقاطات األمم املتحدة ،وال س ّيام بالنسبة
إىل محطة عام  2075التي ستشهد استمرار دينامية النمو السكاين بالنسبة إىل بعض الدول العربية،
وعكسها بالنسبة إىل أخرى .ويربز الجدول ( )1والشكل ( )8هذه التوقعات بالنسبة إىل محطات أعوام
 ،2020و ،2030و ،2050و ،2075و.2100
تجانس داخل البلدان نفسها ،وال س ّيام بني العاملني
 7من املهم تأكيد أنّ عدم تجانس التحوالت الدميوغرافية يف املنطقة يرتافق مع عدم
ٍ
الحرضي والقروي (الذي ال يزال ً
مهم يف بعضها) .وإن كانت هذه التحوالت الدميوغرافية تنجم يف جز ٍء منها عن مثل هذه التفاوتات
االجتامعية واملجالية ،فإنها تُسهم يف تكريسها وتزايد حدّتها.
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الجدول ()1
التزايد السكاين للبلدان العربية يف الفرتة ( 2100-2020باآلالف)
مرص
الجزائر
السودان
العراق
املغرب
السعودية
اليمن
سورية
الصومال
تونس
األردن
اإلمارات
لبنان
ليبيا
(((
فلسطني
ُعامن
الكويت
موريتانيا
قطر
البحرين
جيبويت
جزر القمر

2020
102334
43851
43849
40223
37508
34814
29826
17501
15893
11819
10203
9890
6825
6871
5101
5107
4271
4650
2881
1702
988
870

2050
159957
60923
81193
70940
47150
44562
48080
33129
34922
13797
12932
10425
6528
8525
8816
6915
5393
9025
3851
2316
1295
1472

2030
120832
50361
55254
50194
41624
39322
36407
26677
21191
12756
10655
10661
6195
7606
6342
5936
4747
5967
3327
2013
1117
1063

2075
200233
68227
114708
93512
48804
44601
54874
36324
55965
13736
14121
11305
6358
8496
11214
7479
5726
13194
4115
2412
1365
1919

2100
224735
70705
142342
107711
46092
42231
53171
36103
75716
12972
13644
12910
5707
8012
12268
7268
6189
17065
4162
2252
1332
2187

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), pp. 213-1204.

نلحظ يف تقرير التوقعات السكانية العاملية  2019أيضً ا أنّ عد ًدا متزاي ًدا من الدول العربية ستشهد
مثل) ،أو حتى انخفاضً ا (لبنان ً
استقرا ًرا يف حجم السكان (تونس ً
مثل) .ويرجع ذلك إىل استمرار انخفاض
معدالت الخصوبة ،ويف بعض األماكن ،إىل ارتفاع معدالت الهجرة.
 8تجدر اإلشارة إىل أنّ تقديرات األمم املتحدة الدميوغرافية بالنسبة إىل فلسطني ال تأخذ يف االعتبار سوى قطاع غزة والضفة الغربية (مبا
ثم ،كام أوضح ذلك يوسف كرباج ،يصعب تقدير مستقبل
فيها القدس الرشقية) ،وتُقيص فلسطينيي الداخل والالجئني الفلسطينيني .ومن ّ
الدميوغرافيا الفلسطينية من خالل تغييب هجرة عودة الشتات الفلسطيني .ينظر:
Youssef Courbage, "La population de Palestine," Population, vol. 49, no. 1 (1994), pp. 232-248.
و ُينظر يف ذلك أيضً ا :يوسف كرباج وحال نوفل ،الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.)2020 ،
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الشكل ()8
التزايد السكاين للبلدان العربية يف الفرتة ( 2100-2020باآلالف)

املصدر :من إعداد هيئة التحرير ،بنا ًء عىل.Ibid., pp. 213-1204 :

ويف بعض أجزاء الوطن العريب ،ال تزال البنية السكانية موسوم ًة بغلبة فئة الشباب .ويف بلدان أخرى،
ينمو عدد األشخاص يف سن العمل عىل نحو أرسع من الفئات العمرية األخرى؛ ما يخلق نافذ ًة من
الفرص للنمو االقتصادي الرسيع املعروف باسم "العائد الدميوغرايف" .بيد أنه لضامن تح ّقق الفرص
السانحة للنمو االقتصادي املتسارع الذي يوفره العائد الدميوغرايف ،مثة رشوط أساسية ُمسبقة ال تتوافر
بالرضورة يف البلدان العربية التي ال تزال تشهد تزاي ًدا ّ
مطر ًدا لفئة الشباب العمرية :االستقرار السيايس
واالجتامعي ،والسياسات االقتصادية واالجتامعية املدمجة واملنصفة ،وفرص العمل املوسعة (عىل سبيل
املثال ،قدرة االقتصاد عىل استيعاب الداخلني الجدد إىل سوق العمل)(((.
تكتيس هذه اإلسقاطات الدميوغرافية أهمي ًة كربى بالنسبة إىل البلدان العربية ومستقبالتها املمكنة ،إذ
يقع السؤال الدميوغرايف ،مبعناه الواسع ،يف قلب ّ
جل القضايا االجتامعية املعارصة الرئيسة :املوارد ،واملناخ،
والنزاعات ،والهجرة ،والتمدين ،والنمو ،والتعليم ،والتوظيف ،والتقاعد ،والصحة ،والدمقرطة ،وغريها.
ومن بني هذه األبعاد الدميوغرافية ،يكتيس ُبعد "فائض الشباب" أو "طفرة الشباب" Youth Bulge
أهمي ًة خاصة ،كام ُيربز ذلك الشكل ( ،)9من حيث تأثرياته املمكنة الهائلة ،إنْ عىل نح ٍو إيجايب أو
9 United Nations Development Programme, Asia-Pacific Human Development Report: Shaping the Future: How
Changing Demographics can Power Human Development (New York: UNDP, 2016); The World Bank, Global Monitoring
Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change (Washington, DC: World Bank, 2016).
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سلبي( ،((1ال س ّيام فيام يتع ّلق بتوفري فرص العمل واملجال العام املفتوح واملرخّ ص لهذه الفئة
العمرية بتحقيق الذات.
وإن كانت "طفرة الشباب" مرحل ًة عابرة ،وغالبية البلدان العربية قد تجاوزت ذروتها ،فإنها تشهد العديد
من االختالفات يف ما بني بلدان املرشق العريب وبلدان املغرب العريب ،كام يربز ذلك الشكالن ( )9و(.)10
الشكل ()9
"طفرة الشباب" يف الدول العربية :إجاميل عدد السكان يف دول عربية مختارة( ((1بحسب العمر والجنس يف الفرتة
2020-1960

املصدرMiddle East's Demographic Earthquake: The Generation Fuelling Protests," Financial Times, 10/2/2020," :
accessed on 14/6/2020, at: https://on.ft.com/2XY48Wm
10 Sohail Inayatullah, "Youth Bulge: Demographic Dividend, Time Bomb, and other Futures," Journal of Futures
Studies, vol. 21, no. 2 (2016), pp. 21-34.
وعامن ،وقطر ،والسعودية،
 11الجزائر ،والبحرين ،ومرص ،والعراق ،وفلسطني ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،وموريتانيا ،واملغربُ ،
والسودان ،وسورية ،وتونس ،واإلمارات ،واليمن ،إضافة إىل إيران.
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:2100 التوقعات الدميوغرافية لألمم املتحدة يف أفق عام
"2019 قراءة نقدية يف تقرير "التوقعات السكانية العاملية

)1-10( الشكل
) (باملاليني2050-1965 "طفرة الشباب" ومستقبلها يف بلدان الرشق األوسط يف الفرتة

:املصدر
Youssef Courbage, "The Political Dimensions of Fertility Decrease and Family Transformation in the Arab
Context," Seminar on Impact of Changing Population Dynamics on the Arab Family, Doha International
Family Institute, 2-3/12/2013, Doha, Qatar, p. 28, accessed on 15/6/2020, at: https://bit.ly/3iGCYMd

)2-10( الشكل
) (باملاليني2050-1965 "طفرة الشباب" ومستقبلها يف بلدان املغرب يف الفرتة

.Ibid., p. 27 :املصدر
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ّ
يظل ،إ ًذا ،محور ًيا بالنسبة إىل البالد العربية تأكيد دور "طفرة الشباب" يف تح ّوالتها الجارية واملستقبلية،
الصدد ،تشري بعض الدراسات إىل أنّ
وال س ّيام من جهة تزايد الطلب عىل التغيري السيايس .ويف هذا ّ

مؤش ّ
معي ،معترب ًة أنّ الدولة التي ّ
يقل
دال عىل التطور السيايس لبلد ّ
"العمر الوسيط" ُيع ّد أهم ّ ٍ

العمر الوسيط فيها عن  25.5عا ًما ليس لديها سوى "فرص ضئيلة" ألن تصبح نظا ًما ح ًرا (أي دميقراطية
ليربالية)(((1؛ عىل النحو الذي يربزه الشكل (.)11

الشكل ()11
التحوالت الدميوغرافية وفرص التحول إىل دميقراطيات

املصدر:
Richard Cincotta, "8 Rules of Political Demography that Help Forecast Tomorrow's World," New Security
Beat, 12/6/2017, accessed on 11/10/2019, at: https://bit.ly/347aF1d

واملختصني إىل ربط هذه التح ّوالت بعملية التحديث يف املجتمعات
ويف حني يذهب الكثري من الباحثني
ّ
العربية ،يف التعليم ،والخصوبة ،والزواج ،والتمدين ،وردم الفجوة بني الجنسني ،وغريها ،معتربين
ُعجل بالتحوالت السياسية يف هذه البلدان ،من خالل ترسيع سقوط األنظمة التسلطية وقيام
أنها ت ّ
الدميقراطية( ،((1يؤ ّكد آخرون ،من دون إقامة عالقة ميكانيكية بني التحوالت الدميوغرافية ونتائجها
12 Richard Cincotta, "8 Rules of Political Demography that Help Forecast Tomorrow's World," New Security Beat,
12/6/2017, accessed on 11/10/2019, at: https://bit.ly/347aF1d
مع العلم أنّ العالقة ّ
وضوحا بالنسبة إىل الدول "الصغرية" (أقل من  5ماليني نسمة).
أقل
ً
 13يوسف كرباج" ،هل تؤدي الثورة الدميوغرافية إىل ثورة دميقراطية؟ منوذجا الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ،عمران ،العدد ( 3شتاء
 ،)2013ص .21
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السياسية ،أنّ الرتكيبة السكانية متثّل ً
رشطا مسب ًقا أو محف ًزا للتح ّول السيايس ،من دون أن تكون محدد ًة
له عىل نح ٍو كامل(((1؛ وهو ما أ ّكدته العديد من االنتفاضات العربية املعارصة (تونس ،وليبيا ،ومرص).
ً
مستقبل
يف الحصيلة ،ينبغي النظر إىل إسقاطات األمم املتحدة ملستقبل السكان يف املنطقة العربية
ً
ً
ٍ
لتغي اتجاهات
يتم تعديلها صعو ًدا أو
محتمل من بني
مستقبالت أخرى؛ إذ من ّ
املرجح أنّ ّ
هبوطا تب ًعا ّ
الخصوبة ،واتجاهات الهجرة يف السنوات املقبلة ،إضافة إىل التغريات الهائلة التي من شأن االنتقاالت
وتغي مكانة الدين يف املجتمع .كام أنّ مثل
الدميقراطية إحداثها ،من قبيل تحسني القدرة الرشائية لألرس ّ
هذه اإلسقاطات ،عىل الرغم من هامش الخطأ الذي تتضمنه ،ال توفر أيضً ا مساح ًة كافية لوزن الضغوط
ً
مستقبل(.((1
البرشية عىل النظم البيئية ،وال س ّيام عىل مورد املاء ،الذي ميثّل تحد ًيا كب ًريا لتدبريه يف املنطقة

ثالثًا :منهجية التوقعات الدميوغرافية لألمم املتحدة
وحدودها
يتم تحديد االتجاهات السكانية املستقبلية ،إضافة إىل البنية
وفق شعبة السكان يف األمم املتحدةّ ،
بحسب الجنس والعمر ،من خالل ثالثة عوامل ،هي :الخصوبة ،والوفيات ،والهجرة:
öالخصوبة :يتم تقييم الخصوبة من خالل ّ
املؤش الرتكيبي للخصوبة أو متوسط عدد األطفال
املولودين عىل قيد الحياة الذين ستلدهم املرأة ،إذا عرفت ،خالل حياتها الخصبة بأكملها،
ظروف خصوبة الوقت الراهن نفسها .واملتغريات الثالثة لتط ّور الخصوبة هي كام ييل:
(املتغي املنخفض) 1.7 :طفل ّ
لكل امرأة يف الفرتة ،2050-2045
öاالنخفاض الرسيع
ّ
و 1.5طفل ما بني عامي  2095و ،2100أي تق ّلص بنسبة  30يف املئة بحلول عام ،2050
و 41يف املئة بحلول عام .2100
öانخفاض أكرث محدودية (املتغري املتوسط) 2.2 :طفل ّ
لكل امرأة يف الفرتة ،2050-2045
و 1.9طفل ما بني عامي  2095و ،2100أي انكامش بنسبة  10يف املئة بحلول عام
 ،2050و 22يف املئة بحلول عام .2100
14 David Reher & Miguel Requena, "Un profil démographique du monde arabe," Afkar/ Idées (Eté 2011), pp. 28-31.
عب عنه يوسف كرباج بالقول إنّ "الثورة الدميوغرافية" قد أنتجت بال ّ
شك خمرية "الثورة الدميقراطية":
ما ُي ّ
Youssef Courbage, "Où en est la transition démographique dans le monde arabe?" Institut de Recherche et d'Études
Méditerranée Moyen-Orient, Analyses, accessed on 9/4/2019, at: https://bit.ly/2lSJHcR
15 Dominique Tabutin & Bruno Schoumaker, "La démographie du monde arabe et du Moyen-Orient des années
1950 aux années 2000: Synthèse des changements et bilan statistique," Population, vol. 60, no. 5-6 (2005), pp. 611-724.
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öتج ّدد إىل ما يقارب  2.8طفل يف املتوسط ّ
لكل امرأة يف الفرتة  ،2040-2025قبل العودة
تقري ًبا إىل مستوى  2020-2015يف نهاية القرن (املتغري املرتفع).

öنسبة الوفيات :يجري تو ّقعها باستخدام "جداول التعمري" التي تصف طريقة حدوث الوفيات
متناسب مع التقدم يف العمر .ويجري بناء جدول التعمري انطال ًقا من معامالت
عىل نح ٍو
ٍ
الوفيات بالنسبة إىل عم ٍر أو مجموعات عمرية ،التي تقيس احتامالت أن تطرأ الوفاة لدى
معي قبل عيد امليالد الالحق .ومن معامالت الوفيات هذه ،يجري استنباط متتالية
عيد ميالد ّ
الباقني عىل قيد الحياة لدى ّ
كل عيد ميالد ،بتطبيق احتامليات الوفاة لدى كل عمر عىل مجموع
املواليد األحياء (ويتم التعبري عنه مبعامل  .((1()10ويجري تلخيص بيانات جدول التعمري عرب
مأمول العمر لدى الوالدة أو معدل الحياة ،وهو معدل عدد السنوات التي تعيشها الساكنة
التي ينطبق عليها جدول الوفيات .وجداول الوفيات لألمم املتحدة هي جداول آنية؛ فبوصفها
أقل من  90ألف ساكن ،ولفرتات ّ
ُوضعت للبلدان أو املناطق الجغرافية التي تحوي ّ
كل 5
سنوات (بغرض الح ّد من التق ّلبات و"الشَّ ْو َشات" اإلحصائية) ،فإنها ليست إال تو ّقعات ،مع
الحفاظ عىل ّ
املتغيات األخرى ثابتة ،وهي مع ذلك توضح بعض اتجاهات تطور الوفيات
كل
ّ
عىل املدى الطويل .وتفرتض مراجعة  2019أنّ البلدان التي شهدت تباطؤًا أو انتكاسة حديثة
يف متوسطالعمر املتوقع (بسبب التأثري الدميوغرايف لوباء "اإليدز" عىل سبيل املثال) ،ستشهد
تقد ًما أبطأ للسنوات الخمس إىل العرش املقبلة ،وبعد ذلك ستستأنف مسا ًرا "طبيع ًيا" للتقدم
يف متوسطالعمر املتوقع.
öتدفقات الهجرة :يتم تقديرها من خالل معدالت الهجرة الصافية ("املهاجرون الدوليون
إىل الخارج"  International Immigrantsناقص [" ]-املهاجرين الدوليني من الخارج"
 .((1()International Emigrantsوقد افرتضت مراجعة  2019أنّ الهجرة الدولية من عام 2050
ّ
ستظل ثابت ًة عند املستوى املتوقع يف الفرتة  .2050-2045ويف
إىل نهاية القرن الحادي والعرشين
تم افرتاض أنّ الهجرة الدولية ستصل بحلول أعوام 2100-2095
املراجعة السابقة لعام ّ ،2017
إىل نصف املستوى املتوقع للفرتة .((1(2050-2045
 16باران ،ص .262
" 17وف ًقا للتعريف الذي أوصت به األمم املتحدة منذ عام  ،1998ونقله عنها االتحاد األورويب ،من بني آخرين يف  ،2007املهاجر الدويل
'شخص يسافر إىل بل ٍد آخر غري بلد إقامته املعتادة فرتة  12شه ًرا عىل األقل ،بحيث إنّ البلد املقصد يصبح فعل ًّيا بلد إقامته املعتادة'"،
هو
ٌ
باران ،ص .277
18 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects:
The 2017 Revision (New York: United Nations, 2017).
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املتغيات ،وعىل عكس االعتقاد الشائعّ ،
تظل أوجه عدم اليقني
عىل الرغم من الضبط الصارم لهذه
ّ
يف هذه اإلسقاطات عديدة ،مبا يف ذلك تلك املتع ّلقة بأفق عام  2050الذي يع ّد قري ًبا نسب ًيا وأكرث
موثوقي ًة بكثري من أفق عام  .2100فالعديد من العوامل البيئية غري املتوقعة أو املناخية أو االجتامعية
أو االقتصادية أو السياسية ،أو التغيريات غري املتوقعة يف السلوك التناسيل ،أو الهجرة ،أو األوبئة ،أو
الحروب ،أو الكوارث الكربى مثل كارثة تشرينوبيل أو كارثة فوكوشيام ،وهوامش الخطأ يف بيانات الدول
غري الدميقراطية ،ميكنها جمي ًعا أن تؤ ّثر يف هذه التوقعات واالتجاهات(.((1
فلتح ّقق هذه التوقعات ،تفرتض شعبة السكان يف األمم املتحدة أنّ البلدان النامية ستنخرط ً
حتم يف
مسار "االنتقال الدميوغرايف" .ونتيج ًة لذلك ،ال ميكن الخصوبة يف جميع مناطق العامل حيث هي مرتفعة
سوى أن تنخفض .والحال هذه ،ال تزال الخصوبة عالي ًة يف بعض البلدان األفريقية؛ ما يجعل هذه
سن
الفرضية القوية لألمم املتحدة موضع تساؤل .ففي غرب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،ال يكاد يرتاجع ّ
ظل ّ
الزواج األول الذي ّ
أقل من  20عا ًما .كام أنّ الحفاظ عىل البنى األرسية البطريركية ،وال سيام يف
املناطق الريفية ،ال ُيرخّ ص بالتح ّول الرسيع ملعدل الخصوبةُ .يضاف إىل ذلك أنّ معدالت انتشار وسائل
منع الحمل تظل منخفضة؛ إذ تبلغ ً
مثل ّ
أقل من  30يف املئة من النساء اللوايت تراوح أعامرهن بني 15
و 49عا ًما يف غرب أفريقيا.
وعىل خلفية هجر ٍة دولية قيد االرتفاع ،فإنّ األمم املتحدة تتوقع ،ضمن توقعاتها لسكان العامل (املتغري
الوسيط) ،انخفاض ميزان الهجرة لجميع املناطق الرئيسة يف العامل .ومن دون الحكم مسب ًقا بالتطورات
املستقبلية (الزيادة ،أو االستقرار ،أو االنخفاض) ألعداد املهاجرين الدوليني إىل الخارج واملهاجرين
الدوليني من الخارج يف املناطق الكربى وفيام بينها ،فإنّ مثل هذه الفرضية تقتيض أنّ املناطق ذات ميزان
تسجل عىل املدى الطويل أعداد دخولٍ ّ
أقل نسب ًيا من أعداد املغادرين؛
الهجرة الدولية اإليجايب سوف ّ
والعكس صحيح بالنسبة إىل املناطق ذات ميزان الهجرة الدولية السلبي تقليد ًيا .وألسباب مختلفة ،عىل
املستوى الدميوغرايف (الحفاظ عىل وتائر منو متباين ٍة ج ًّدا ،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.
 19ينبغي التذكري يف هذ الصدد بأنّ األمر يتع ّلق هنا بـ "إسقاطات دميوغرافية"  ،Demographic Projectionsوهي تقديرات كمية
للبيانات املستقبلية ،تختلف عن "االسترشاف الدميوغرايف"  Demographic Forecastذي الطبيعة الكيفية باألساس ،والذي يستند إىل
اإلسقاطات الدميوغرافية ،ويهدف عىل نحو خاص إىل إعداد االستثامرات املادية للمستقبل (البنية التحتية ،والسكن  ...إلخ) وغري املادية
(التعليم ،والتدريب ،والرتسانة القانونية  ...إلخ) من جانب الدول واملجتمعات.
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وبحلول عام  ،2050يفرتض تقرير التوقعات السكانية العاملية  2019انخفاضً ا إجامل ًيا يف الهجرة وتثبيت
عدد املهاجرين الصايف بحسب املناطق الجغرافية الرئيسة .ووف ًقا العرتاف شعبة السكان يف األمم
املتحدة نفسها ،تبدو هذه الفرضية غري واقعية ،ولكنها تعتمدها نظ ًرا إىل الصعوبة الشديدة يف توقع
فصحيح أنّ الهجرة تؤ ّدي دو ًرا أصغر يف دميوغرافية
تحركات السكان الدولية يف مثل هذا األفق البعيد.
ٌ
البلد ،مقارن ًة بالخصوبة والوفيات ،ولكن فرضية االستقرار هذه يجب ّأل تحجب الواقع ،وتبدو مشكو ًكا
فيها(((2؛ إذ ميكننا بالفعل أن نشك يف أنّ أوروبا التي فقدت  12يف املئة من سكانها ،والتي تبلغ أعامر
 30.5يف املئة من ساكنتها  65عا ًما أو أكرث ،ستكون قادر ًة عىل التعايش يف أفق عام  2050مع قارة شابة
جنوبها شهدت زياد ًة بنسبة  70يف املئة يف القوى العاملة فيها(.((2
وتفرتض شعبة السكان يف األمم املتحدة أيضً ا مدى عمر ًيا يتزايد باستمرار يف جميع أنحاء العامل .ومع
ذلك ،ال ميكن استبعاد احتامل حدوث زيادة يف معدل الوفيات يف بلدان الجنوب ،عىل سبيل املثال ،األكرث
التغي املناخي ،والتي ستشهد صعوبات متزايدة يف مواجهة هذه اآلثار ،ويف تلبية احتياجات
تع ّرضً ا آلثار ّ
تحسن النظم الصحية يف البلدان
الزيادة السكانية .ويف هذا الصدد ،تتوقع شعبة السكان يف األمم املتحدة ّ
ّ
األقل من ًوا ،سواء من خالل انخفاض معدل الوفيات يف األعامر األوىل من الحياة ،عرب مكافحة األمراض
املعدية عىل نح ٍو خاص ،أو من خالل البدء يف مكافحة أمراض النصف الثاين من الحياة (أمراض القلب
واألوعية الدموية ،واألورام ،واألمراض التن ّكسية)( .((2ويفرتض هذا املسار النهوض بالبنى الصحية وباملوارد
البرشية العاملة فيها عىل نحو بعيد؛ وهو ما يستدعي حكامة جيدة ،واستثامرات مهمة ،وسياسات عامة
متسقة؛ وهي رشوط ال يشء يف الوقت الحارض ّ
يؤش إىل إمكانية تح ّققها يف هذه البلدان.
وينبغي أيضً ا التذكري بأنّ األمم املتحدة قد افرتضت أول مرة يف عقد التسعينيات من القرن املايض
والعقد األول من األلفية الثالثة ،ملا بلغت ساكنة العامل  6مليارات نسمة يف عام  ،1999أنّ ساكنة
العامل ميكن أن تستق ّر يف نهاية القرن الحادي والعرشين يف نحو  9مليارات نسمة ،قبل أن تراجع إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة منذ عام  2011افرتاضاتها واستنتاجاتها بشأن هذه
"20 "La population mondiale à l'horizon 2100: Critique des dernières projections des Nations unies," "Repères
Futuribles, no. 434 (Janvier-février 2020), p. 69.
 21إذ إنه مع هذا التزايد الدميوغرايف ّ
املطرد ،تشهد أفريقيا اليوم ً
فشل واس ًعا يف الحكامة ،وتعاين تأث ًريا سلب ًيا بشدّة لظاهرة االحتباس
الحراري املتوقع أن تزداد سو ًءا (فيضانات شديدة يف املناطق الساحلية ،ونُدرة ميا ٍه شديدة يف املناطق الواقعة جنوب الصحراء) ،كام تعرف
وتوسعه .ومن شأن هذه املشاكل أن تتفاقم عىل نحو بعيد
تزايد عملية التمد ُين برتكي ٍز وكثافة متزايدين ،واتّسامه بكرثة السكن العشوايئ ّ
يف املستقبل يف ّ
ظل انسداد آفاق النهوض االقتصادي والسيايس يف هذه البلدان بفرضية استدامة سيادة االنسداد السيايس ،وأن تتزايد
حدّة الفوارق مع أوروبا الغنية ،مش ّكل ًة ضغوطات متزايدة عليها .ينظر يف ذلك :جوليان دامون" ،املجتمعات وأمناط العيش يف العامل:
االتجاهات الكربى للتطور يف أفق  ،"2050-2030يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،العدد ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .257-239
22 "La population mondiale à l'horizon 2100," p. 70.
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اإلسقاطات الدميوغرافية يف منحى تصاعدي عىل نحو ملحوظ .ويعود ذلك إىل أنّ انخفاض خصوبة
اإلناث يف البلدان األكرث فق ًرا كان ّ
أقل رسع ًة مام كان متوق ًعا؛ كام أنّ العديد من البلدان املتقدمة (مبا
ٍ
والدات أكرب مام توقعه معظم
يف ذلك الواليات املتحدة والدمنارك واململكة املتحدة) شهدت نسب
الدميوغرافيني .ويضاف إىل ذلك أنّ العديد من األوبئة (فريوس "اإليدز" ،وال سيام يف بعض املناطق
األفريقية ويف جنوب رشق آسيا) كانت لها آثار دميوغرافية ّ
أقل مام توقعه علامء األوبئة ،ولو من دون
ٍ
لقاحات لها.
السيطرة عليها كل ًيا ،ومن دون تطوير أدويةٍ/
ويف الحصيلة ،تستند توقعات األمم املتحدة إىل "بارادايم االنتقال الدميوغرايف" الذي أصبح التفسري
املعياري للتنبؤات السكانية .وبرصف النظر عن التغريات األساسية املح ّددة للتغريات الدميوغرافية،
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،فإن ّمثة العديد من العوامل األخرى التي من شأنها التأثري يف هذه
التغريات وتغيري مسارها أو الحياد به عن املسار الخطي .فاألبعاد السياسية أو األيديولوجية املح ّددة
متأصل ًة وغري قابلة للتغيري يف النظم
للنظم القامئة ،من تحرير التبادالت ،أو تدخل الدولة ،يجري اعتبارها ّ
يغي
االقتصادية واالجتامعية .ومن ّ
تغي النظم االقتصادية واالجتامعية والثقافية من شأنه أن ّ
ثم ،فإنّ ّ
عىل نح ٍو بعيد من هذه التوقعات الدميوغرافية .ويوضح يوسف كرباج أنّ أحد االفرتاضات التي تقوم
موح ًدا( .((2فإن
عليها هذه التوقعات الدميوغرافية هو أنّ الخصوبة والوفيات يف كل بلد تتبعان
ً
اتجاها ّ
بأي حالٍ من األحوال توقعات الوفيات ،التي تكون آثارها يف السكان أقل بكثري
كان هذا النهج ال يبطل ّ
من تلك التي تتعلق بالخصوبة ،فإنّ تجاهل الفروق يف الخصوبة داخل الدولة الواحدة من شأنه أن يق ّلل
ثم من رسعة االنتقال(.((2
من التغريات يف السلوك ،ومن ّ

مالحظات ختامية
تظل التقديرات واإلسقاطات السكانية لألمم املتحدة ،عمو ًما ،موثوق ًة ومرجعيةّ ،
ّ
ويظل خرباء الدميوغرافيا
يف شعبة السكان يف األمم املتحدة ،عمو ًما ،دقيقني يف توقعاتهم؛ كام كانوا كذلك عقو ًدا عديدة ،حتى
23 Youssef Courbage, New Demographic Scenarios in the Mediterranean Region, Collection Cahiers 142 (Paris:
INED, 1999), p. 11.
 24لالطالع بتفصيل عىل انتقادات التوقعات السكانية لألمم املتحدةُ .ينظر:
Shunichi Inoue & Y.C Yu, "United Nations New Population Projections And Analysis of Ex Post Facto Errors," Paper
presented at the Annual Meeting Population Association of America, April 1979, Philadelphia; Mike Stoto, "The
;Accuracy of Population Projections," Journal of the American Statistical Association, vol. 78, no. 381 (1983), pp. 13-20
National Research Council, Beyond Six Billion: Forecasting the World's Population (Washington, DC: The National
Academies Press, 2000); Nico Keilman, "Data Quality and Accuracy of United Nations Population Projections,
1950-95," Population Studies, vol. 55, no. 2 (July 2001), pp. 149-164; Courbage, New Demographic Scenarios.
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قبل أن تصبح النمذجة الحاسوبية الحديثة ممكنة .بيد أنّ جودة التقديرات واإلسقاطات السكانية لألمم
املتحدة تتو ّقف عىل جمع بيانات دميوغرافية موثوقة ويف الوقت املناسب ،مبا يف ذلك من خالل نظم
التسجيل املدين ،وتعدادات السكان ،وسجالت السكان ،حيثام وجدت ،والدراسات االستقصائية لألرس.
وهو ما ال يتوافر بد ّق ٍة وموثوقية يف العديد من البلدان ذات النظم السياسية السلطوية ،والتي يحكمها
الهاجس األمني ،وتع ّد اإلحصاءات الدقيقة حك ًرا عليها ومسألة حياة أو موت بالنسبة إىل استدامتها.
كام ّ
تظل االتجاهات السكانية العاملية لشعبة السكان يف األمم املتحدة مدفوعة إىل حد بعيد باتجاهات
الخصوبة ،وال سيام بالنسبة إىل متوسط عدد املواليد األحياء لكل امرأة عىل مدى العمر ،الذي انخفض
عىل نحو ملحوظ خالل العقود األخرية يف العديد من البلدان ،ولكن ليس عىل النحو الذي كان
مق ّد ًرا من قبل.
ُيضاف إىل ذلك اإلشكاالت املنهجية العديدة التي أرشنا إليها ،والتي تجعل إسقاطات األمم املتحدة
وتقديراتها افرتاضية ج ًّدا يف غياب دراسات كيفية تكميلية.
ينبغي إ ًذا ،يف الختام ،التأكيد أنّ هذا عمل إسقاط دميوغرايف ،وهو بالتأكيد مفيد ،ولكنه ليس استرشا ًفا
يتم
دميوغراف ًيا؛ فاملتغريات ليست سيناريوهات ،بل إنها تنتج ميكانيك ًيا من الفرضيات املختارة التي مل ّ
تقييم احتامالت حدوثها ،والتي تفرتض أنّ "جميع العوامل األخرى ثابتة"  ،Ceteris Paribusمبا يف ذلك
عدم وجود قطائع كربى.
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