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نسمة، يف  مليارات  الثامين  عتبة  العامل  جتاوز عدد سكان 
املتحدة،  توقعات سابقة لألمم  نوفمرب 2022، مع   15
هذا  إىل  الكوكب  سكان  لوصول  التاريخ  هذا  حددت 
العدد. وبتجاوز الديباجات االحتفالية التي حتدث عنها 
أنطونيو جوترييش، عندما  املتحدة،  العام لألمم  األمني 
واالعرتاف  بتنوعنا،  لالحتفال  مناسبة  »هذه  أن  اعترب 
جمال  يف  بالتطورات  واإلعجاب  املشرتكة،  بإنسانيتنا 
معدالت  وخفض  العمر  إطالة  إىل  أدت  التي  الصحة 
وفيات األمهات واألطفال بشكل كبري«، أو اعتبار ذلك 
ناتاليا  تعبري  حد  عىل  للبرشية«  بالنسبة  فارقة  »عالمة 
كانيم، املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان، 
فإن جتاوز عدد سكان األرض عتبة الثامين مليارات نسمة 
اجلدل  أجندة  عىل  السكانية  القضية  طرح  تعيد  مناسبة 
اخلاصة  التساؤالت  بعض  وطرح  بارز،  بشكل  العاملي 
والتعرف عىل حدود  أبرز مقوالهتا،  اختبار  هبا، وإعادة 

التغيري يف اجتاهاهتا العامة.

اجتاهات عاملية

تقارير  عنها  كشفت  التي  االجتاهات  من  عدد  ثمة 
حول  املتحدة،  لألمم  التابعة  تلك  خاصة  ودراسات، 

حالة السكان يف العامل بشكل عام، ومنها:

1- تباطؤ النمو السكاين العاملي مع زيادة السكان: ُيعد 
يف  األبرز  وامللمح  االجتاه  العاملي  السكاين  النمو  تباطؤ 
حالة السكان، فبينام تضاعف عدد األشخاص يف العامل 
من  ارتفاعًا  املاضية،  عامًا  السبعني  خالل  مرات  ثالث 
نسمة  مليارات   8 إىل   ،1950 عام  نسمة  مليار   2.5
عام 2022. إال أن املالحظ أن معدالت النمو السكاين 
آخذة يف التباطؤ. فينام تسارع النمو السكاين العاملي من 
 .1963 عام   ٪2.3 ذروة  إىل   1950 عام  يف   ٪1.73
فإنه بدأ يف الرتاجع، حيث انخفض إىل أقل من ٪1.5 
 ،٪0.8 إىل   2022 عام  وصل  بينام  التسعينيات،  يف 
عام  بحلول   ٪0.5 حوايل  إىل  بانخفاضه  توقعات  مع 
هو  العاملي  السكاين  النمو  معدل  فإن  وبالتايل   .2050

األبطأ منذ عام 1950. 

بلوغ  عقب  عامًا   12 البرشية  احتاجت  فبينام  وبذلك، 
يف  الثامن  املليار  حقية  لدخول   2010 يف  السابع  املليار 
البرشية 15  تتوقع أن حتتاج  املتحدة  2022، فإن األمم 
ذلك  يكون  أن  أي  التاسع،  املليار  حقبة  لدخول  عامًا 
خالل عام 2037، بينام حتتاج 21 عامًا آخرين للوصول 
النمو  تباطؤ  عىل  مؤرش  وهو  نسمة،  مليارات  عرشة  إىل 
معدالت  انخفاض  استمرار  ومع  العاملي.1  السكاين 
اخلصوبة، إال أن ارتفاع متوسط العمر املتوقع، باإلضافة 
إىل عدد األشخاص يف سن اإلنجاب، دفع األمم املتحدة 
إىل توقع استمرار نمو عدد السكان ووصوله إىل حوايل 
8.5 مليار يف عام 2030 ، و 9.7 مليار يف عام 2050، 
وذروة تبلغ حوايل 10.4 مليار يف عام 2080. فيام قّدر  
عدد  أن   )IHME( والتقييم  الصحية  القياسات  معهد 
 ،2064 عام  بحلول  أقىص  بحد  سيزداد  العامل  سكان 
دون أن يكرس حاجز 10 مليارات، وسينخفض إىل 8.8 

مليار بحلول عام 2100.2
اخلصوبة  معدالت  النخفاض  مستقبلية  تأثريات   -2
عىل التعداد: يعترب النمو السكاين حصيلة تفاعل عاملني 
تشهد  وفيام  الوفيات،  ومعدالت  املواليد  معدالت  مها 
مستويات  ارتفاع  بسبب  انخفاضًا  الوفيات  معدالت 
التوعية والصحة العامة، ما يفرس حدوث زيادات سكانية 
ووصول العامل إىل املليار الثامن، فإن تراجع املتغري اآلخر 
وهو معدل اخلصوبة يرتك صداه يف معدل النمو السكاين 
العاملي الذي تتضح تأثرياته عىل حجم السكان يف العامل 

عىل املدى الطويل.
التأثريات املمتدة  الزيادة السكانية إىل  إذ يرجع استمرار 
ملعدالت النمو السابقة ووجود أعداد كبرية من النساء يف 
سن الوالدة. وبينام كان معدل اخلصوبة العاملي 5 أطفال 
عام 1950، فقد وصل 2.3 عام 2022، مع توقعات 
برتاجعه إىل 2.1 عام 2050، وهو معدل اإلحالل، أو 
مدفوع  السكاين  النمو  استمرار  أن  إذ  الصفري.  النمو 
األمر  ذاته،  النمو  معدل  تباطؤ  رغم  السكاين  بالزخم 
الذي من املفرتض أن يتغري وتظهر آثاره مع وفاة األجيال 
األطفال.3  من  مقابلة  أعداد  إنجاب  دون  سنًا  األكرب 
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من  يقرب  ما  يعيش  املتحدة،  األمم  لتقديرات  ووفقًا 
خصوبة  معدالت  ذات  دول  يف  العامل  سكان  من   ٪60
معدالت  انخفاض  ويعود  اإلحالل.4  مستوى  من  أقل 
اخلصوبة لعدة عوامل منها تزايد معدالت تعليم وعمل 
بني  جتمع  التي  للمرأة  االجتامعي  الدعم  ونقص  املرأة، 
يف  املبكر  الزواج  ظاهرة  وتراجع  واإلنجاب،  العمل 
أبناء يف  إنجاب  الوالدين من  املجتمعات، وختّوف  تلك 
وتأثريات  األوبئة واحلروب  آمن يف ظل  يرونه غري  عامل 
بطفل  االكتفاء  إىل  آخرون  يركن  فيام  املناخية.  التغريات 
ولرتبية  االقتصادية،  األزمات  من  ختوفًا  اثنني  أو  واحد 
األبناء بشكل أفضل. فضاًل عن تزايد إمكانية الوصول 
احلياة  ألنامط  املتزايد  والقبول  احلمل،  منع  وسائل  إىل 
اخلالية من األطفال، وانخفاض معدالت امتالك الشباب 
للمنازل يف مقتبل حياهتم. كام يؤخر العديد من الشباب 

الزواج وإنجاب األطفال مع ارتفاع تكاليف املعيشة.5

حمل  اخلصوبة  ملعدالت  املستقبلية  التوقعات  وُتعترب 
-ولو  ارتفاعها  املتحدة  األمم  تتوقع  فبيننام  خالف، 
ببطء- بني عامي 2022 و 2030 يف 50 دولة، استنادًا 
نمطًا  شهدت  التي  للدول  السابقة  التارخيية  اخلربة  إىل 
التسعينيات.  منتصف  بعد  الغربية  أوروبا  كدول  مماثاًل  
إىل  استنادًا  ذلك  بعكس  جتادل  أخرى  دراسات  فإن 
»فرضية مصيدة اخلصوبة املنخفضة«، والتي حتذر من أن 
أقل من 1.5  انخفاض اخلصوبة إىل  التي تشهد  الدول 
التعايف، خاصًة  طفل لكل امرأة تواجه صعوبة كبرية يف 
جمتمعي  كمعيار  الواحد«  الطفل  »أرسة  مع  التطبيع  مع 
لفكرة  املجتمعي  التقبُّل  إىل  الوصول  حتى  أو  مقبول، 

»الإلنجابية« يف بعض النطاقات.6

وشيخوخة  العاملي  املتوقع  العمر  متوسط  زيادة   -3
عىل  للسكان  املتوقع  العمر  متوسط  يستمر  السكان: 
 2019 عام  وصل  حيث  االرتفاع،  يف  العامل  مستوى 
بزيادة 9 سنوات عن عام 1990، مع  إىل 72.8 سنة، 
 .2050 عام  بحلول  سنة   77.2 إىل  بارتفاعه  توقعات 
وإذا ما ُأضيف ذلك االجتاه إىل ما سبق ذكره عن انخفاض 

باجتاه  يدفع  فإن ذلك  النمو،  معدالت اخلصوبة وتباطؤ 
زيادة نسبة رشحية كبار السن يف املجتمعات، حيث تتوقع 
تقارير األمم املتحدة ارتفاع نسبة األشخاص الذين تزيد 
أعامرهم عن 65 عامًا من 10٪ يف عام 2022 إىل ٪16 
يف عام 2050.7 وقد سجلت إحصاءات عام 2018، 
جتاوز عدد األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاًما 
ألول مرة عدد األطفال دون سن اخلامسة، حيث ينجب 
يعيشون  أن  املتوقع  من  األطفال،  من  أقل  عددًا  الناس 
مع  العمر  متوسط  زيادة  عامل  فيتفاعل  أطول،  لفرتات 
كبار  لتتسع رشائح  انخفاض معدالت اخلصوبة،  عامل 

السن والشيخوخة يف املجتمعات.8

والتعداد  النمو  عىل  كوفيد-19  تأثري  حمدودية   -4
السكانيني: تشري بيانات منظمة الصحة العاملية إىل حمدودية 
تأثري  فريوس كوفيد-19 عىل حجم سكان العامل. فرغم 
تسجيل 14.9 مليون حالة وفاة مرتبطة بشكل مبارش أو 
غري مبارش بجائحة كورونا خالل عامي 2020 و 2021 
-وتسجيل جامعة »جونز هوبكنز« وفاة 6.6 مليون حالة 
من بني مصايب كورونا بشكل مبارش- فإن تسجيل 269 
هذا  تأثريات  من  حيد  الفرتة،  نفس  خالل  والدة  مليون 
الرقم.9 كام تشري توقعات األمم املتحدة إىل حمدودية تأثري 
خالل  العاملية  السكان  اجتاهات  عىل  كوفيد-19  جائحة 
يغري  لن  كورونا  وفيات  عدد  أن  باعتبار  اجلاري،  القرن 
بشكل كبري معدل الوفيات العاملي ومتوسط   العمر املتوقع 
معدالت  ىل  ع الفريوس  تأثري  وأن  الطويل.  املدى  عىل 

اخلصوبة خمتلط وغري مؤكد10. 

من  عامًا  اخلصم  نحو  دفعت  كورونا  جائحة  أن  ورغم 
متوسط العمر الذي ُقدر قبلها عام 2019 بـ 72.8 عامًا، 
فإن التقديرات السكانية لألمم املتحدة تتوقع عودة ارتفاعه 
ليصل إىل 73.4 سنة يف عام 2023.11 ورغم حمدودية 
إال  املدى،  السكانية طويلة  املؤرشات  العاملي عىل  التأثري 
أن اجلائحة عّمقت من حتديات السكان يف بعض الدول 
الفقرية وأضعفت التقدم الذي كانت حتققه تلك الدول يف 

جماالت التعليم والرعاية الصحية وحماربة الفقر.12
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تباينات إقليمية

تباينات  من  العامة  العاملية  السكانية  املؤرشات  ختلو  ال 
يعيشون  العامل  سكان  نصف  يزال  ال  حيث  إقليمية. 
املتحدة  والواليات  واهلند  الصني  هي  فقط  دول   7 يف 
وتشري  والربازيل.13  ونيجرييا  وباكستان  وإندونيسيا 
إىل حد  العامل  نمو سكان  ز  تركُّ إىل  املتحدة  األمم  تقارير 
كبري بني أفقر البلدان، حيث كان قرابة 70 ٪ من زيادة 
املنخفضة  البلدان  يف  السكاين  النمو  نتاج  الثامن  املليار 
الدول  وهي  األدنى.  املتوسط    الدخل  وذات  الدخل 
من   ٪90 من  أكثر   2 0 37 عام  حتى  متثل  أن  املتوقع 
النمو السكاين العاملي، أي من املليار التاسع.14 فال تزال 
الدخل  املنخفضة  البلدان  معدالت اخلصوبة مرتفعة يف 
بمتوسط   4.54 يف عام 2022. مع انخفاض معدالت 

اخلصوبة يف االقتصادات املتوسطة الدخل. 15
عمر  متوسط  سيصل  املتحدة،  ألمم  ا لتوقعات  ووفقًا 
30 دولة يف أوروبا وأجزاء من آسيا إىل  سكان أكثر من 
46 عامًا أو أكثر بحلول عام 2040، ما يؤدي بالتبعية إىل 
مزيد من االنخفاض يف معدالت املواليد. بينام سيرتكز 
اخلصوبة  معدالت  ذات  الدول  يف  كثر  أ لسكاين  ا النمو 
األعىل واهلياكل العمرية األكثر شباًبا مثل أفريقيا جنوب 
الصحراء وأجزاء من آسيا بفئاهتا السكانية الشابة يف عام 
أكثر من نصف سكاهنا عن  2040، حيث ستقل أعامر 
25 عاًما.16 وتتوقع األمم املتحدة أن ترتكز غالبية الزيادة 
السكانية بحلول عام 2050 يف ثامنية دول هم: الكونغو 
والفلبني  وباكستان  ونيجرييا  واهلند  يا  ب وإثيو ومرص 
وتنزانيا.17 وأن يرتفع عدد سكان أفريقيا من 1.3 مليار 
إىل 3.9 مليار بحلول هناية القرن، حيث ستقود الدول 
18 إذ  األفريقية منخفضة الدخل النمو السكاين العاملي. 
بنسبة  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  السكان  د  عد مو  ين
املتوسط    أضعاف  ثالثة  من  أكثر  وهو  وًيا،  ن س  ٪  2. 5
العاملي. ويبلغ متوسط عدد مواليد األرسة   4.6 مولود، 
البالغ 2.3. فضاًل عن أن  أي ضعف املتوسط   العاملي 
العامل،  يف  ىل  ع األ هو  القارة  يف  ات  ق املراه ل  مح دل  مع
فحوايل نصف األطفال املولودين العام املايض ألمهات 

الصحراء  جنوب  يا  ق أفري يف  كانوا  ين  العرش ن  س ن  دو
الكربى، حيث يتزوج 40٪ من الفتيات األفريقيات قبل 
سن 18 عاًما، ما يؤثر عىل حجم األرسة وعدد السكان 
باجتاه التزايد 19. ومن املتوقع أن يقفز عدد سكان أفريقيا 
منتصف  بحلول  بنسبة ٪95  الكربى  الصحراء  جنوب 

القرن.20

ويف حني أن العديد من الدول لدهيا معدالت مواليد أقل 
من الالزم للحفاظ عىل حجم السكان، بام يف ذلك معظم 
والربازيل  املتحدة  والواليات  وكندا  وروسيا  روبا  أو
املواطنني  وفاة  أن  يعني  ذلك  فإن  وأسرتاليا،  لصني  وا
العقود  خالل  سيكون  البلدان  هذه  يف  سنًا  األكرب 
يتم استبداهلم وسيتقلص عدد  القادمة بمعدل أرسع مما 
بمجلة  املنشورة  الدراسات  إحدى  وتتوقع  السكان21. 
عدد  يف  انخفاًضا  دولة   23 تشهد  أن   )The Lancet(
وأن   ،2100 عام  بحلول  أكثر،  أو   ٪50 بنسبة  سكاهنا 
بنسب  انخفاًضا يف عدد سكاهنا  تشهد 34 دولة أخرى 
من  التي  الصني  ذلك  يف  بام  و٪50،   25 بني  ترتاوح 
املتوقع أن ينخفض عدد سكاهنا من 1.4 مليار إىل 732 
الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  ستكون  بينام  مليون. 
التي  الوحيدة  املناطق  األوسط  والرشق  أفريقيا  وشامل 
يرتفع فيها عدد السكان يف عام 2100 عام كانت عليه يف 
عام 2017.22 فيام تتوقع األمم املتحدة أن ينخفض   عدد 
أكثر بني عامي  أو  بنسبة ٪1  أو منطقة  سكان 61 دولة 

2022 و 2050. 23

االجتاهات  وتباين  املتزايد  الديموغرايف  التنوع  ويعترب 
الديموغرافية بني الدول واألقاليم املختلفة سمة أساسية 
ففي  القرن،  هذا  خالل  العاملي  الديموغرايف  للمشهد 
حني تعاين بعض الدول الفقرية من تزايد النمو السكاين، 
السكان  احتياجات  تلبية  بكيفية  تتعلق  وتواجه حتديات 
بأعداد كبرية ومتزايدة، فإن بعض الدول املتقدمة والغنية 
تشعر بالقلق من تباطؤ النمو السكاين بل وأحيانًا تراجع 
التعداد السكاين، وتفكر يف كيفية تعزيز اخلصوبة وليس 

حتديد النسل.24
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حتديات اقتصادية

والفرص  بالتحديات  السكانية  املسألة  دومًا  ترتبط 
االقتصادية والتنموية، وعادة ما تكون أطروحات الزيادة 
اقتصادية  بحجج  مدفوعة  النسل  حتديد  أو  السكانية 
مع  السكان،  زيادة عدد  فإن  اإلطار،  وتنموية. ويف هذا 
ورشائح  العمر   متوسط  وزيادة  النمو،  معدالت  تباطؤ 
كبار السن، كل ذلك يطرح حتديات اقتصادية عاملية، مع 
اجلغرافية  األقاليم  بعض  خصوصية  االعتبار  يف  األخذ 

نتاج التباينات اإلقليمية سالفة الذكر.

مع  الدولة:  قوة  عىل  السلبية  التأثريات  من  خماوف   -1
يسفر  ما  العمر،  متوسط  وارتفاع  السكاين  النمو  تباطؤ 
فإن  السكاين،  والرتاجع  املجتمعات  شيخوخة  عن 
العاملة وضعف اإلنتاجية  ذلك يطرح خماوف من نقص 
وتزايد  االقتصادي،  النمو  وتباطؤ معدالت  االقتصادية 
املالية واالقتصادية عىل احلكومات ما يؤثر يف  الضغوط 
القطاعات،  خمتلف  يف  بالسلب  الدولة  قوة  عىل  النهاية 
مثل  االقتصادية  غري  اجلوانب  عىل  حتى  صداه  ويرتك 

القوة السياسية والعسكرية للدولة.25

مقابل  العاملة:  القوى  لنقص  حلول  عن  البحث   -2
النسل  حتديد  أمهية  عن  تتحدث  التي  األطروحات 
االقتصادية  اهلياكل  عىل  الضغط  من  للتخفيف 
بأن  جتادل  أخرى  أطروحات  ثمة  فإن  واالجتامعية، 
الزيادة السكانية مفيدة باعتبارها تساهم يف زيادة الناتج 
األساسية  القوة  هم  الناس  أن  وباعتبار  اإلمجايل،  املحيل 
النمو  معدالت  تراجع  إىل  ُينظر  لذلك  للتنمية.  الدافعة 
هياكل  وتغري  اخلصوبة،  معدالت  وانخفاض  السكاين، 
اقتصادية  حتديًات  تطرح  أهنا  عىل  املجتمعات،  رشائح 
الرتاجع  تعويض  عىل  الدول  قدرة  بمدى  ترتبط 
ثم  ومن  العاملة  القوة  عىل  املبارشة  وتأثرياته  السكاين، 
تراجع  من  تعاين  التي  الدول  تلجأ  حيث  التنمية،  عىل 
النمو السكاين أو تغري هيكل السكان يف غري صالح قوة 
العمل، وبالشكل الذي ال يتناسب مع هيكلها ونظامها 
االقتصادي واالنتاجي، إىل البحث عن حلول لتعويض 

نقص العاملة املاهرة املتاحة. ويف هذا اإلطار تربز التجربة 
تساعد  التي  الكفئة  اهلجرة  حتفيز  بسياسة  األمريكية 
املواليد،  معدالت  انخفاض  مقابل  األمريكي  االقتصاد 
رغم ما شاب تلك التجربة من حتديات بسبب السياسة 
التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب جتاه اهلجرة. 
بينام يشار إىل التجربة اليابانية عىل أهنا تقدم نموذجًا آخر 

باالستفادة من األمتتة والرقمنة. 26

3- احلاجة إىل مزيد من اإلنفاق عىل الرعاية االجتامعية: 
السن  كبار  رشائح  نسب  ارتفاع  يؤدي  أن  املرجح  من 
االقتصادي  النظام  عىل  تداعيات  إىل  املجتمعات  يف 
والرعاية  التقاعدية  املعاشات  وأنظمة  العمل  وأسواق 
االجتامعية والطبية، حيث سيعني ذلك احلاجة إىل مزيد 
يتعقد  الذي  من اجلهود واألموال لرعاية املسنني، األمر 
العمل،27 وهو ما سيزيد من  انخفاض قوة  أكثر يف ظل 
الضغوط املفروضة عىل األشخاص يف سن العمل الذين 
وتعزيز  وزيادهتا  إنتاجيتهم  بتحسني  مطالبني  سيكونون 
لدعم  املتزايدة  االحتياجات  لتلبية  االقتصادي  النمو 
زيادة عدد املسنني وتلبية احتياجاهتم املادية واالجتامعية 

والصحية.

الفقرية:  الدول  يف  االقتصادية  التحديات  تعميق   -4
برتاجع  املتعلقة  االقتصادية  التحديات  من  العكس  عىل 
النمو السكاين يف الدول املتقدمة والصناعية، فإن الدول 
أفريقيا  مثل  رسيعًا  سكانيًا  نموًا  تشهد  التي  الفقرية 
يف  كبرية  حتديات  ستواجه  الكربى  الصحراء  جنوب 
السكان  تزايد  ضوء  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق 
ويف  واخلدمية،  االقتصادية  وقدراهتا  أوضاعها  يفوق  بام 
ضوء ما تعانيه من مشكالت هيكلية، وضغط كبري عىل 
مواردها، وتدين مؤرشات التنمية هبا، وارتفاع مؤرشات 

الفقر واجلوع.28

السكان:  لتعداد  املقبول  املستدام  احلد  حول  جدل   -5
سبق وحذر توماس مالتوس يف أواخر القرن الثامن عرش 
من عدم قدرة األرض ومواردها عىل التعامل مع النمو 
للبرشية،  املتزايدة  املتسارع وتلبية االحتياجات  السكاين 
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ما فتح الطريق أمام الدراسات التي حاولت استكشاف 
الذي  التعداد  أي  العامل،  لسكان  املقبول  املستدام  احلد 
تم  والذي  احتياجاته،  ل  وحتمُّ له  حتمُّ األرض  تستطيع 
تقديره عىل نطاق واسع بـ 7.7 مليار شخص، فيام قدرته 
إجراء  مع  شخص،  مليار   10-  9 بـ  الدراسات  بعض 
بعض التغيريات يف السلوك البرشي وأنامط االستهالك، 
ورغم  التكنولوجية.  التطورات  فرص  من  واالستفادة 
تباطؤ النمو السكاين إال إنه مل يقف، وكام سبقت اإلشارة 
فإن تعداد سكان العامل من املرجح أن يظل يف تزايد خالل 
تداعيات  حول  تساؤالت  يطرح  ما  القادمة،  العقود 
يف  السكان  ألعداد  املستدام«  »احلد  بـ  يعرف  ما  جتاوز 
العامل، وحدود قدرة الكوكب عىل تلبية احتياجات ثامنية 
املليار  حاجز  وكرس  للزيادة  طريقهم  يف  نسمة  مليارات 
التقديرات،  إليه  تشري  ما  وفق  عامًا   15 خالل  التاسع 
السلوك  يف  تغريات  إحداث  عىل  أيضًا  القدرة  وحدود 
املحدودة  املوارد  لتكييف  االستهالك  وأنامط  البرشي 
مع أعداد السكان املتزايدة، وحدود القدرة عىل توظيف 
وإذا  السياق.  هذا  يف  منها  لالستفادة  التقنية  التطورات 
تعداد  من  معني  بحد  االلتزام  إىل  حاجة  هناك  كانت 
السكان العاملي، فكيف يمكن حتقيقه عرب الدول؟ وأي 

الدول املطالبة بإجراءات للحد من نموها السكاين؟

سياسات تدخلية

تشغل  التي  املسائل  أهم  من  السكانية  املسألة  تعد 
احلالة  مع  تتوافق  سياسات  لصنع  وتسعى  احلكومات 
هبام،  املتعلقة  والتطلعات  واالقتصادية  الديموغرافية 
وحتى عىل املستوى الدويل يمثل تسارع النمو السكاين 
للبحث عن  اهتامم وتنسيق دويل  تباطؤه ظاهرة حمل  أو 
مستدام،  كوكب  عىل  هبا  احلفاظ  يمكن  التي  الطرق 
وربط التعداد السكاين بأهداف التنمية املستدامة. ووفًقا 
لقاعدة بيانات األمم املتحدة، فإن 70٪ من احلكومات 
أو  اخلصوبة  معدالت  خفض  يف  إما  ترغب  الوطنية 
ومعدالت  األهداف  هذه  بني  الفجوة  لكن  رفعها. 
وضامن  اخلصوبة  ضبط  صعوبة  ُتظهر  الفعلية  اخلصوبة 

عىل  احلفاظ  مع  خاصًة  حمدد،  خصوبة  معدل  حتقيق 
احلقوق اإلنجابية.29

استجابة  خمتلفة  سكانية  سياسات  باختاذ  الدول  وتقوم 
للحقائق الديموغرافية املتباينة يف تلك الدول. بل وتقوم 
للتغريات  تبعًا  السكانية  سياستها  بتغيري  الدول  بعض 
عىل  تركز  التي  السياسات  من  باالنتقال  الديموغرافية 
خفض مستويات اخلصوبة إىل سياسات مؤيدة لإلنجاب 
أو العكس.30 فعىل سبيل املثال، ومع توقعات االنكامش 
االقتصادي،  نموذجها  مع  يتوافق  ال  الذي  الصيني 
معدل  أدنى  إىل   2021 عام  السكاين  النمو  وانخفاض 
للعلوم  شنغهاي  أكاديمية  وتوقعات  عقود،  ستة  منذ  له 
من  بأكثر  الصني  سكان  عدد  بانخفاض  االجتامعية 
النصف بحلول عام 2100، بمتوسط انخفاض سنوي 
قدره 1.1٪، فإن بكني قد ألغت سياسة الطفل الواحد 
العدد  ترفع  أن  قبل  بطفلني  واستبدلتها   2016 عام 
تعهدات  مع  أطفال،   3 إىل   2021 عام  به  املسموح 
األطفال  رعاية  عىل  احلصول  إمكانية  بتعزيز  حكومية 
وإجازة األمومة.31 وفيام تستمر بعض دول العامل الفقرية 
يف  املرتفعة  السكانية  الكثافة  وذات  الدخل  واملتوسطة 
األخرى  الدول  بعض  فإن  النسل،  تنظيم  برامج  حتفيز 
النمو  تباطؤ  حتديات  ملواجهة  اإلنجاب  حتفيز  حتاول 
السكاين، وعىل سبيل املثال، وعىل العكس من مقرتحات 
النمو  مرتفعة  الدول  الرضائب يف  أو فرض  الدعم  رفع 
بفرض  املتحدة  اململكة  يف  مقرتحات  برزت  السكاين، 
معاجلة  أجل  من  أطفال،  لدهيم  ليس  من  عىل  رضائب 

معدالت اخلصوبة املتدنية.32
السياسات  جدوى  عىل  خالف  ثمة  فإن  ذلك،  ومع 
األقل  عىل  أو  الديموغرافية،  املخاوف  ملعاجلة  التدخلية 
السياسات.  لتلك  األجل  ومتوسطة  قصرية  اجلدوى 
حجم  لتقليص  جهد  أي  أن  إىل  املتحدة  األمم  تشري  إذ 
عىل  قدرته  حيث  من  للغاية  متأخرًا  سيأيت  اآلن  األرسة 
سيكون  الذي   ،2050 عام  يف  النمو  توقعات  إبطاء 
مدفوًعا بالفعل بزخم النمو السابق، مشرية إىل أن زيادة 
يف  اإلنجاب  انخفض  لو  حتى  ستستمر  السكان  أعداد 
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والدتني  إىل  الفور  عىل  املرتفعة  اخلصوبة  ذات  البلدان 
لكل امرأة.33 ولكن، إذا كانت اإلجراءات اإلضافية التي 
تتخذها احلكومات هبدف احلد من اخلصوبة غري مؤثرة 
املتوقع  والتعداد  السكاين  النمو  وترية  عىل  كبري  حٍد  إىل 
الشاب  العمري  اهليكل  بسبب  القرن،  منتصف  حتى 
النخفاض  الرتاكمي  األثر  فإن  اليوم.  العامل  لسكان 
النمو  يف  كبري  تباطؤ  نحو  يدفع  أن  يمكن  اخلصوبة 

السكاين العاملي يف النصف الثاين من القرن احلايل.34

خامتة

متباينة  اجتاهات  إىل  العاملي  الديموغرايف  املشهد  يشري   
واملعاجلات  املقوالت  عىل  تأثرياته  يرتك  ُمعقد  وواقع 
إشكاليتان  تربز  حيث  السكانية،  للمسألة  التقليدية 
رئيسيتان: األوىل تتعلق بكيفية التعامل مع تراجع النمو 
السكان  أعداد  فيه  سريتفع  الذي  الوقت  يف  السكاين 
نطاق واسع  ُيعرف عىل  املايض  القرن  فإذا كان  بالفعل، 
بأنه قرن النمو السكاين، فإن هذا القرن وفق ما تشري إليه 
ولكنه  السكاين،  النمو  تباطؤ  قرن  هو  الدولية  البيانات 
ذروهتا، ومن  السكانية حتى  الزيادة  استمرار  قرن  أيضًا 

ثم فإن املقوالت والسياسات التقليدية للمسألة السكانية 
ستواجه حتدي كيفية التعامل مع تعداد سكاين مستمر يف 
تباطؤ  لكن  والقدرات،  املوارد  عىل  يضغط  ما  الزيادة، 
السياسة  عىل  القيود  من  العديد  سيضع  السكاين  النمو 
الثانية  أما اإلشكالية  السكانية، ويطرح حتديات أخرى. 
فإذا  العاملية.  واالجتاهات  اإلقليمية  بالتباينات  فتتعلق 
قرن  بأنه  واسع  نطاق  عىل  ُيعرف  املايض  القرن  كان 
ما  وفق  القرن  هذا  فإن  عام،  بشكٍل  السكاين  النمو 
من  كبرية  بدرجة  يتسم  املتحدة  األمم  تقارير  إليه  تشري 
واألقاليم  الدول  بني  الديموغرافية  االجتاهات  تباين 
الدويل  اخلطاب  مراعاة  رضورة  يعني  ما  املختلفة، 
الديموغرايف  املشهد  اختالف  السكانية  القضية  حول 
تتخذ  بل  واحدة،  قضية  ليست  وأهنا  العامل،  مناطق  بني 
أو  وآخر،  إقليم  بني  النقيض  طريف  عىل  وأشكااًل  أبعادًا 
بني دولة وأخرى. ورغم أن ذلك يعني اختالف طبيعة 
الباب  يفتح  قد  إنه  إال  املواجهة،  وسياسات  التحديات 
أيضًا أمام درجة من التعاون والتنسيق الدويل املشرتك يف 
إدارة قضية السكان يف العامل بالشكل الذي حيقق مصالح 

خمتلف الدول.
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