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مقدمة
منذ ما يزيد قلياًل عىل العام، نرش Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life خريطة 

“السّكان املسلمني حول العامل”، والتي قدرت أن هناك 1.57 مليار مسلم من كل األعامر حول العامل يف عام 
2009. واآلن، وبموجب هذا التقرير حول مستقبل السكان املسلمني يف العامل، نقوم باختاذ اخلطوة التالية: 

استخدام الطرق الديموغرافية القياسية لوضع تصور – رغم العديد من الشكوك – حول أعداد املسلمني 
التي من املحتمل أن تكون يف كل من بلدان العامل البالغ عددها 232 بلدًا وإقلياًم بحلول عام 2030.

كنّا من العثور  إن توقعات أعداد السّكان املسلمني التي يقدمها هذا التقرير تعتمد عىل أفضل البيانات التي متمَ
عليها بشأن معدالت اخلصوبة والوفيات واهلجرة، عالوة عىل العوامل ذات الصلة، كالتعليم والرفاهية 

االقتصادية واستخدام طرق حتديد النسل. ويف الصفحات التالية نرشح مصادر بياناتنا ومنهجنا وافرتاضاتنا 
بحيث يتمكن القراء من فهم كيفية توصل الباحثني السّكانيني يف Pew Forum إىل العديد من التقديرات، 

وحتى يمكنهم إجراء حساباهتم اخلاصة بشأن موثوقية هذه التوقعات. وهذا التقرير ال حياول استرشاف 
الوضع خالل السنوات العرشين القادمة فحسب، بل إنه يصف  أيًضا اجتاهات قابلة للقياس منذ عام 1990 

ويقدم صورة ديموغرافية خصبة للمسلمني حول العامل يف العرص احلارض.

بعد أن علمنا يف هذا التقرير أن حجم السكان املسلمني حول العامل ازداد من حيث األعداد املطلقة والنسب 
املئوية )بصفتهم قسم من أقسام سّكان العامل(، فقد يتساءل قارئ: هل اإلسالم هو أرسع األديان انتشارًا 

يف العامل؟ وإذا كان اإلسالم ينترش من ناحية النسب املئوية، فهل يعني ذلك أن بعض الديانات الرئيسية يف 
العامل تنحرس؟ وهل تزداد سيطرة العلامنية أم تقل؟ نحن ال نملك األجوبة – بعد. غري أن هذه النوعيات 

من األسئلة حترك أبحاثنا، ونحن نجري جتميعًا لألرقام بالفعل حول املجموعات الدينية األخرى إلكامل 
الصورة األكرب.

منذ أواسط عام 2010 والعاملون يف Pew Forum يقومون بجمع البيانات حول حجم السكان املسيحيني 
يف العامل وتوزيعاهتم. ونحن نأمل أن ننرش تقديرات أعداد املسيحيني احلالية يف وقت الحق من عام 2011، 

تليها يف عام 2012 توقعات النمو املستقبيل للمسيحية والديانات الرئيسية األخرى يف العامل، مثل اهلندوسية 
والبوذية والسيخية واليهودية. كام أننا سوف نتطرق إىل حجم ومعدل نمو السكان الذين ال ينتمون إىل أية 

عقيدة دينية.

مقدمة
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يمثل هذا العمل جزءًا من مرشوع Pew-Templeton Global Religious Futures ، والذي حيلل التغري 
الديني وتأثريه عىل املجتمعات يف مجيع أنحاء العامل. والتقارير السابقة التي تم وضعها بموجب هذه املبادرة، 

 ،John Templeton Foundation باملشاركة مع Pew Charitable Trusts التي يتم متويلها من قبل صناديق
تضمنت تقرير التسامح والتشدد: اإلسالم واملسيحية يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى)أبريل 

2010(، الذي كان مبنيًا عىل دراسة استقصائية كربى للرأي العام يف 19 بلدًا أفريقيًا، وتقرير القيود العامة عىل 

الدين )ديسمرب 2009(، الذي قاس مستوى القيود االجتامعية واحلكومية املفروضة عىل الدين فيام يقارب 
200 بلد.

الباحثون األساسيون يف تقرير مستقبل السّكان املسلمني يف العامل هم: الدكتور Brian J. Grim، كبري 
 Mehtab S. والدكتور ،Pew Forumالباحثني يف الشؤون الدينية والعاملية ومدير قسم البيانات الدولية، ب

 Aga Khan University من Pew Forum زميل كبار الباحثني الزائرين 2010-2008، الذي جاء إىل ،Karim

يف كراتيش بدولة باكستان، حيث يعمل أستاذا لإلحصائيات السكانية. ويعترب Dr. Karim اآلن من كبار 
.George Mason University الزمالء املميزين واألساتذة املنتسبني يف كلية السياسة العامة يف

عند إعداد هذا التقرير، استشار Pew Forum العديد من اخلرباء من الدول اإلسالمية خاصة. وُتدرج 
أسامء هؤالء وأسامء البلدان التي اكتسبوا خربهتم فيها يف امللحق “ج”، ونحن نتقدم إليهم بخالص االمتنان 

ملساعدهتم لنا يف استقصاء أفضل البيانات السكانية. باإلضافة إىل ذلك، نحن ندين بشدة للباحثني يف مرشوع 
“العمر والتغري اجلامعي” التابع لـ )International Institute for Applied Systems Analysis )IIASA يف 

 Vegard :يف بعض التوقعات السّكانية األكثر تعقيدًا Pew Forum الكسنربغ بالنمسا، الذين أسهموا مع
.Marcin Stonawski و Anne Goujon ،Samir KC ،Skirbekk

لقد حظينا أيضًا بمساعدة ومالحظات ثمينة عىل مسودات هذا التقرير من السيد Carl Haub ، كبري الباحثني 
السكانيني، و Conrad Taeuber رئيس قسم املعلومات العامة ب Population Reference Bureau؛ 

 Pew Forum ومستشار لدى Princeton University أستاذ مساعد يف العلوم السياسية يف ،Amaney Jamal

 Ohio State أستاذ علم االجتامع ومدير مبادرة البحث السّكاين يف ،John Casterline عن اإلسالم العاملي؛
 Princeton ،أستاذ متقاعد يف الدراسات السكانية وعلم االجتامع ،Charles F. Westoff ؛University

University؛ Mohamed Ayad، املنسق اإلقليمي للدراسات االستقصائية حول السكان والصحة واملدير 

 Pew Research Center’s Social & Demographic ؛ باإلضافة إىل زمالئنا يف مرشوعICF Macro الفني لـ
.Jeffrey S. Passel و D’Vera Cohn ،Trends

عىل الرغم من أن املستشارين واملرشدين لدينا كانوا يوجهون عملية مجع البيانات ومنهج التوقعات، 
فإن Pew Forum هو املسؤول الوحيد عن تفسري البيانات واإلبالغ عنها.

 —  Luis Lugo املدير، وAlan Cooperman املدير املساعد لألبحاث، 
Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life
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ملخص تنفيذي

ملخص تنفيذي
من املتوقع أن يزداد عدد السّكان املسلمني يف العامل بمعدل 35% يف العرشين سنة القادمة، مرتفعًا بذلك 

من 1.6 مليار مسلم يف عام 2010 إىل 2.2 مليار مسلم بحلول عام 2030، وذلك وفقًا للتوقعات السّكانية 
.Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life اجلديدة الصادرة عن

عاملًيا، من املتوقع أن يزداد تعداد السكان املسلمني بضعف معدل نمو السكان غري املسلمني يف العقدين 
القادمني – بواقع معدل سنوي متوسط مقداره 1.5% للمسلمني، مقارنة بمعدل 0.7% لغري املسلمني. وإذا 

ما استمرت االجتاهات احلالية، فسوف يمثل املسلمون 26.4% من إمجايل عدد السّكان املتوقع بنحو 8.3 
مليار شخص يف عام 2030، مرتفعًا بذلك عن النسبة املقدرة عام 2010 البالغة 23.4% من تعداد سكان العامل 

املقدر بنحو 6.9 مليار شخص.

وبالرغم من توقع زيادة عدد السكان املسلمني يف العامل بمعدل أرسع منه بالنسبة لغري املسلمني، فمن املتوقع 
أن يزداد عدد السكان املسلمني يف العقدين القادمني برسعة أبطأ مما كان عليه الوضع يف العقدين السابقني. 

فمنذ عام 1990 إىل عام 2010، ازداد عدد السّكان املسلمني يف العامل بمعدل سنوي متوسط مقداره %2.2 
مقارنة باملعدل املتوقع بنحو 1.5% للفرتة من 2010 إىل 2030.

املسلمون باعتبارهم جزءًا من سكان العامل، 2030-1990

يتم احتساب النسب املئوية من أعداد غري مقربة. التظليل املتقاطع يشري إىل األرقام املتوقعة.

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • مستقبل السّكان املسلمني يف العامل، يناير 2011
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ُتعُد هذه من ضمن النتائج األساسية لتقريرشامل حول حجم السكان املسلمني يف العامل وتوزيعهم ونموهم. 
ويسعى تقرير Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life إىل توفري تقديرات حديثة 

بشأن أعداد املسلمني يف العامل يف عام 2010 وتوقع نموهم بني عامي 2010 و2030. وتعتمد التوقعات عىل 
كل من االجتاهات السكانية السابقة وعىل افرتاضات بشأن الدور الذي ستلعبه هذه االجتاهات يف السنوات 

القادمة. ويستلزم القيام هبذه التوقعات وجود حشد من الشكوك، من ضمنها الشكوك السياسية، فالتغريات 
يف املناخ السيايس يف الواليات املتحدة أو البلدان األوروبية، عىل سبيل املثال، يمكن أن يؤثر بشكل كبري عىل 

أنامط هجرة املسلمني.

إذا ما استمرت االجتاهات احلالية، رغم ذلك، سوف يصبح يف 79 بلدًا نحو مليون مسلم أو أكثر يف كل 
منها يف عام 2030، بدالً من 72 بلدًا يف الوقت احلايل.1 وسوف تواصل أغلبية سكان العامل من املسلمني 

)نحو 60% منهم( يف العيش بمنطقة آسيا واملحيط اهلادئ، يف حني سوف يقطن 20% منهم يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، كام هو احلال يف العرص احلارض. ولكن باكستان ُيتوقع هلا أن تتفوق عىل إندونيسيا 

باعتبارها بلدًا يضم أكرب عدد للمسلمني يف دولة واحدة. أما اجلزء من مسلمي العامل الذين يعيشون يف منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى فمن املتوقع أن يزدادوا؛ فخالل 20 سنة، عىل سبيل املثال، من املحتمل أن 
تعيش أعداد من املسلمني يف نيجرييا أكرب منها يف مرص. وسيظل املسلمون يمثلون أقليات صغرية نسبيًا يف 

أوروبا واألمريكتني، لكن من املتوقع أن يشكلوا حصة متنامية من إمجايل تعداد السكان يف هذه املناطق.

1 إن البلدان السبع التي ُيتوقع أن يزداد العدد فيها عن مليون مسلم بحلول عام 2030 هي: بلجيكا، وكندا، والكونغو، وجيبويت، وغينيا بيساو، وهولندا، وتوجو.

عدد السّكان املسلمني حسب املنطقة
20102030

العدد املقدر 
للسّكان املسلمني

النسبة املئوية املقدرة لعدد 
السّكان املسلمني يف العامل

العدد املتوقع 
للسّكان املسلمني

النسبة املئوية املتوقعة 
لعدد السّكان املسلمني 

يف العامل

100.0%100.02,190,154,000%1,619,314,000العامل

1,005,507,00062.11,295,625,00059.2منطقة آسيا واملحيط اهلادئ

321,869,00019.9439,453,00020.1الرشق األوسط وشامل أفريقيا

242,544,00015.0385,939,00017.6أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

44,138,0002.758,209,0002.7أوروبا

5,256,0000.310,927,0000.5األمريكتان

 تم تقريب التقديرات السّكانية إىل اآلالف. يتم احتساب النسب املئوية من أعداد غري مقربة.
قد ال تتم إضافة األعداد بالضبط بسبب التقريب.

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • مستقبل السّكان املسلمني يف العامل، يناير 2011
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يف الواليات املتحدة مثاًل، توضح التوقعات السكانية أن عدد املسلمني سوف يزداد بمعدل يفوق الضعف 
خالل العقدين القادمني، مرتفعًا بذلك عن 2.6 مليون مسلم يف عام 2010 إىل 6.2 مليون يف عام 2030، 

ويعود جزء كبري من السبب يف ذلك إىل اهلجرة وزيادة معدل اخلصوبة إىل أكثر من املعدل املتوسط بني 
املسلمني. ومن املتوقع أن ينمو نصيب املسلمني من تعداد السّكان يف الواليات املتحدة )البالغني واألطفال( 

من 0.8% يف عام 2010 إىل 1.7% يف عام 2030، األمر الذي جيعل أعداد املسلمني كبرية كأعداد اليهود أو 
أعداد أعضاء الكنائس األسقفية يف الواليات املتحدة يف الوقت احلايل. وبالرغم من أن العديد من البلدان 

األوروبية سوف تضم نسبًا مئوية أعىل كثريًا من املسلمني، فمن املتوقع أن حتظى الواليات املتحدة بعدد أكرب 
من املسلمني من أية بلدان أوروبية بخالف روسيا وفرنسا، بحلول عام 2030.

يف أوروبا ككل، من املتوقع أن يزداد عدد املسلمني بني السكان بام يقارب الثلث خالل العرشين سنة القادمة، 
مرتفعًا بذلك من 6% من سكان املنطقة يف عام 2010 إىل 8% يف عام 2030. وبصيغة األرقام املطلقة، من 

املتوقع أن يزداد عدد مسلمي أوروبا من 44.1 مليون مسلم يف عام 2010 إىل 58.2 مليون مسلم يف عام 
2030. أما أكرب الزيادات – مدفوعًا يف األساس باهلجرة املستمرة – فمن املحتمل أن حتدث يف غرب وشامل 

أوروبا، حيث سوف يقرتب املسلمون من نسب مئوية من رقمني من تعداد السّكان يف العديد من البلدان، 
ففي اململكة املتحدة، عىل سبيل املثال، من املتوقع أن يشّكل عدد املسلمني 8.2% من السّكان يف عام 2030، 

مرتفعًا بذلك من التقدير البالغ 4.6% حاليًا. وُيتوقع أن يصل عدد املسلمني يف النمسا إىل 9.3% من تعداد 
السكان بحلول عام 2030، مرتفعًا بذلك من 5.7% حاليًا، ويف السويد سيزداد إىل 9.9% )مرتفعًا بذلك من 
4.9% حاليًا(، ويف بلجيكا سيزداد إىل 10.2% )مرتفعًا بذلك من 6% حاليًا(، ويف فرنسا سيزداد إىل %10.3 

)مرتفعًا بذلك من 7.5% حاليًا(.

هناك العديد من العوامل املسؤولة عن معدل النمو املتوقع بني املسلمني األرسع منه بني غري املسلمني. 
وبشكل عام، يميل السّكان املسلمون إىل امتالك معدالت خصوبة أعىل )أطفال أكثر من امرأة واحدة( منه 

لدى السكان من غري املسلمني. إضافًة إىل ذلك، دخلت رشحية كبرية من املسلمني أو ستدخل رسيعًا يف 
نطاق سن اإلنجاب الرئييس )األعامر من 15 إىل 29(. وقد أدت أيضًا الظروف الصحية واالقتصادية املحسنة 

يف البلدان ذات األغلبية املسلمة إىل هبوط معدالت وفيات الرضع واألطفال إىل أقل من املتوسط، وزيادة 
متوسط العمر املتوقع بشكل أرسع متاًما يف البلدان ذات األغلبية املسلمة منه يف البلدان األقل تقدمًا.
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 10 بلدان بها أكرب عدد 
من املسلمني يف عام 2010

العدد املقدر للسّكان املسلمنيالبلد

204,847,000إندونيسيا

178,097,000باكستان 

177,286,000اهلند

148,607,000بنغالديش

80,024,000مرص

75,728,000نيجرييا

74,819,000إيران

74,660,000تركيا

34,780,000اجلزائر

32,381,000املغرب

أملانيا

اململكة 
املتحدة

فرنسا

إسبانيا
إيطاليا
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بورما 
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الكويت
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إثيوبيا

أوزباكستان

اململكة 
العربية السعودية

اليمن

اإلمارات العربية 
املتحدة

قطر

النيجر

باكستان
مرص

السودان

تركيا

املغرباجلزائر

الواليات 
املتحدة

نيجرييا

إيران العراقأفغانستان

اهلند

رسيالنكا

إندونيسيا

بنغالديش

الصني

نيبال

روسيا

سوريا

ماليزيا

تنزانيا

مايل
جامبياالسنغال

تونس

بوركينا 
فاسو

الصومال

كازاخستان
أذربيجان

غينيا

تشاد

ساحل 
العاج

ليبيا
األردن

قريغيزستان
تركامنستانطاجيكستان

موزمبيق

إرسائيل

الفلبني

سرياليون

الكامريون

موريتانيا

جيبويت

بلجيكا

األرجنتني 75

10

توغو
الكونغو

كندا

غينيا بيساو

هولندا

فلسطني

150 مليون مسلم

 10 بلدان بها أكرب عدد متوقع 
من املسلمني يف عام 2030

العدد املتوقع للسّكان املسلمنيالبلد

256,117,000باكستان

238,833,000إندونيسيا

236,182,000اهلند

187,506,000بنغالديش

116,832,000نيجرييا

105,065,000مرص

89,626,000إيران

89,127,000تركيا

50,527,000أفغانستان

48,350,000العراق

تم تقريب التقديرات السكانية إىل اآلالف.

 Pew Research Center’s 

Forum on Religion & Public Life 

 مستقبل السّكان املسلمني يف العامل، يناير 2011

التوزيع املتوقع للسكان املسلمني حسب البلد واإلقليم يف عام 2030
هناك 79 بلد فقط ُيتوقع أن تضم ما يزيد عىل مليون مسلم يف عام 2030 وهي موضحة هنا.
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زيادة، ولكن بمعدل أبطأ

جيب أال يؤدي نمو أعداد املسلمني، رغم ذلك، إىل إمهال اجتاه سكاين مهم آخر: معدل النمو بني املسلمني 
كان بطيئًا خالل العقود األخرية ومن املحتمل أن يستمر يف اهلبوط خالل العرشين سنة القادمة، كام يبني 

الرسم البياين التايل. فمنذ عام 1990 إىل عام 2000، ازداد عدد املسلمني بمتوسط معدل سنوي 2.3%. وقد 
انخفض هذا املعدل إىل 2.1% يف الفرتة من عام 2000 إىل 2010، ومن املتوقع أن ينخفض إىل 1.7% من عام 
2010 إىل 2020 وإىل 1.4% من عام 2020 إىل 2030 )أو بمعدل 1.5% سنويًا خالل العرشين سنة من 2010 

إىل 2030، كام أوضحنا سابقًا(.

يرجع اهلبوط يف معدل النمو يف األساس إىل انخفاض معدالت اخلصوبة يف العديد من البلدان ذات األغلبية 
املسلمة، بام يف ذلك البلدان ذات التعدادات السكانية الكبرية مثل إندونيسيا وبنجالديش. وينخفض معدل 
اخلصوبة بسبب حصول املزيد من السيدات عىل مستويات تعليمي ثانوي، وارتفاع مستوى املعيشة وانتقال 

السكان من املناطق الريفية إىل احلرض واملدن.

معدالت النمو السّكاين السنوية للمسلمني وغري املسلمني

تعرب هذه األرقام عن متوسط معدالت النمو السنوي املركب طوال الفرتات املكون كل منها من 10 سنوات واملوضحة هنا. ويضع الرتكيب يف االعتبار أن القاعدة 
السّكانية لكل سنة تتضمن النمو احلاصل يف السنة املاضية. يتم احتساب النسب املئوية من أعداد غري مقربة، ويتم وضع نقاط البيانات عىل الرسم البياين اعتامدًا 

عىل أرقام غري مقربة. تشري اخلطوط النقطية إىل األرقام املتوقعة.

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • مستقبل السّكان املسلمني يف العامل، يناير 2011
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وُيالحظ  وجود أشد معدالت 
نمو السكان املسلمني بطًئا يف 

منطقة آسيا واملحيط اهلادئ 
ومنطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، وأوروبا، وتقل حدته يف 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى. أما املكان الوحيد الذي 
يتسارع فيه معدل نمو املسلمني 

حتى عام 2020 فهو األمريكتني؛ 
إذ يرجع هذا بشكل كبري 

إىل اهلجرة.

سوف يؤدي انخفاض معدالت 
املواليد يف النهاية إىل تغريات 

مهمة يف الرتكيبة العمرية للسّكان 
املسلمني. ورغم أن السّكان 

املسلمني يف العامل شباب نسبيًا، 
ما ُيطلق عليه “ضخامة رشحية 

الشباب” – النسبة املئوية العالية 
للمسلمني من املراهقني ومن هم 

يف العرشينات – وصلت أعىل 
مستوى هلا يف عام 2000، وهي 

تنخفض اآلن.

يف عام 1990، كان أكثر من ثلثّي 
إمجايل أعداد املسلمني يف البلدان 
ذات األغلبية املسلمة حتت سن 
30 سنة. واليوم يمثل املسلمون 

حتت سن 30 سنة 60% من تعداد 
املسلمني يف هذه الدول، وبحلول 

عام 2030، من املتوقع أن هتبط 
النسبة إىل %50.

معدالت النمو السنوي املتوقعة للمسلمني حسب املنطقة

تعرب هذه األرقام عن متوسط معدالت النمو السنوي املركب طوال الفرتات املكون كل منها من 10 
سنوات واملوضحة هنا. ويضع الرتكيب يف االعتبار أن القاعدة السّكانية لكل سنة تتضمن النمو احلاصل 
يف السنة املاضية. ويتم وضع نقاط البيانات عىل الرسم البياين اعتامدًا عىل أرقام غري مقربة. تشري اخلطوط 

النقطية إىل األرقام املتوقعة.

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life 

مستقبل السّكان املسلمني يف العامل، يناير 2011
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منطقة آسيا واملحيط اهلادئ

 النسبة املئوية لعدد املسلمني من جمموعات عمرية 
خمتارة يف البلدان ذات األغلبية املسلمة، 2030-1990

املصدر: حتليل Pew Forum لبيانات منظمة األمم املتحدة املقدر حسب أعداد سكان البلدان بحيث تؤثر 
البلدان األكرب يف التعداد السكاين يف املتوسط أكثر من تأثري البلدان األصغر. قد ال تتم إضافة األعداد إىل 

100 بسبب التقريب. التظليل املتقاطع يشري إىل األرقام املتوقعة.

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life 

مستقبل السّكان املسلمني يف العامل، يناير 2011
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ويف الوقت نفسه، سوف يكون بالعديد من البلدان ذات األغلبية املسلمة أعداد من السّكان كبار السن؛ 
فبني عامي 2010 و2030، من املتوقع أن تزداد رشحية السكان يف سن 30 سنة فأكرب يف هذه الدول من %40 

إىل 50%، ومن املتوقع أن تتضاعف أعداد رشحية السّكان يف سن 60 سنة فأكرب، من 7% إىل 12% تقريًبا.

ومع ذلك، فإن البلدان ذات األغلبية املسلمة ليست فقط هي التي تضم سكانًا من أعامر كبرية، فمع 
انخفاض معدل املواليد يف مجيع أنحاء العامل، ومتتع الناس بفرتات حياة أطول، سوف يتقدم سكان العامل 

بالكامل يف السن. ونتيجة لذلك، سيظل عدد سكان العامل من املسلمني يف طور الشباب نسبيًا  لعقود قادمة. 
ومتوسط العمر يف البلدان ذات األغلبية املسلمة مثاًل ارتفع من 19 يف عام 1990 إىل 24 يف عام 2010، ومن 

املتوقع أن يصعد إىل 30 بحلول عام 2030،غري أنه سيظل أقل من متوسط العمر يف أمريكا الشاملية وأوروبا 
ومناطق أخرى أكثر تطوًرا، حيث ارتفع من 34 إىل 40 بني عامي 1990 و2010 ومن املتوقع أن يصبح 44 يف 

عام 2030. وبحلول هذا العام، فإن ثالثة من كل عرشة من الشباب والبالغني الصغار يف العامل – 29.1% من 
السكان يف سن 15-29 سنة - ُيتوقع أن يكونوا مسلمني، وهو معدل أكرب من 25.8% يف عام 2010 و%20 

يف عام 1990.

تتضمن النتائج األساسية األخرى للدراسة ما ييل:

عامليًا

• سوف يستمر املسلمون الُسنة يف تشكيل األغلبية الكاسحة من املسلمني يف عام 2030 )87-90%(. ومن 
املحتمل أن ينخفض عدد املسلمني الشيعة انخفاضًا طفيفًا، بسبب االنخفاض النسبي يف معدل اخلصوبة يف 

إيران، حيث يعيش أكثر من ثلث املسلمني الشيعة يف العامل.

• وبدايًة من عام 2010، يعيش نحو ثالثة أرباع مسلمي العامل )74.1%( يف 49 بلدًا يشكل املسلمون فيها 
أغلبية الرتكيب السّكاين. ويعيش ما يزيد عىل ُخس املسلمني بالكامل )23.3%( يف البلدان ذات األغلبية 

السّكانية غري املسلمة يف العامل النامي. ويقطن نحو 3% من مسلمي العامل يف املناطق األكثر تقدمًا، مثل أوروبا 
وأمريكا الشاملية وأسرتاليا ونيوزيلندا واليابان.

• ترتبط معدالت اخلصوبة يف البلدان ذات األغلبية املسلمة بشكل وثيق بمستويات تعليم املرأة، ففي 
البلدان الثامنية ذات األغلبية املسلمة حيث تتلقى الفتيات أقل عدد من سنوات التعليم، نجد أن متوسط 
معدل اخلصوبة )5 أطفال لكل سيدة( أكرب من ضعف متوسط املعدل )2.3 طفل لكل سيدة( يف البلدان 

التسعة ذات األغلبية املسلمة التي حتظى الفتيات فيها بأكرب عدد من سنوات التعليم. هناك أحد التوقعات 
وهو يف األرايض الفلسطينية، حيث يرتفع متوسط معدل اخلصوبة )4.5 لكل سيدة( نسبيًا رغم أن الفتاة التي 

ُتولد هناك اليوم ُيتوقع هلا أن تتلقى 14 عامًا من التعليم الرسمي.
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• يف البلدان ذات األغلبية املسلمة، يستخدم عدد أقل من نصف السيدات املتزوجات )47.8%( يف سن 
15-49 سنة بعضًا من أنواع وسائل حتديد النسل. وباملقارنة، نجد أنه يف البلدان ذات األغلبية غري املسلمة 

والدول األقل تقدمًا، يستخدم نحو ثلثي عدد مجيع السيدات املتزوجات )63.3%( يف تلك املجموعة 
العمرية بعضًا من أنواع وسائل حتديد النسل.

منطقة آسيا واملحيط اهلادئ

• إن ما يقرب من ثالثة من كل عرشة أفراد )27.3%( ممن يعيشون يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ سوف 
ُيصبحون مسلمني يف عام 2030، بمعدل يرتفع بذلك عن الربع تقريًبا )24.8%( يف عام 2010  وعن اخلمس 

تقريبًا )21.6%( يف عام 1990.

• يشّكل املسلمون نحو 2% فقط من سكان الصني، ولكن نظرًا ألن الدولة تضم أعدادًا سكانية ضخمة، 
فمن املتوقع أن حتتل أعداد املسلمني هبا املرتبة التاسعة عرشة األكرب يف العامل يف عام 2030.

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

• سوف تستمر منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف التمتع بأعىل نسبة مئوية بني البلدان ذات 
األغلبية املسلمة. والبلدان واألقاليم العرشين املوجودة باملنطقة، فيام عدا إرسائيل، من املتوقع أن تشكل 

50% عىل األقل من أعداد املسلمني يف عام 2030، وُيتوقع أن يضم 17 بلدًا يف تركيبها السكاين أكثر من 

75% من املسلمني يف عام 2030، بحيث تكون إرسائيل ولبنان والسودان )حسب حدودها احلالية( 

االستثناءات الوحيدة.

• من املتوقع أن يكون نحو ربع سكان إرسائيل )23.2%( من املسلمني يف عام 2030، بزيادة عن النسب 
السابقة وهي 17.7% يف عام 2010 و 14.1% يف عام 1990. وخالل السنوات العرشين املاضية، زاد عدد 

املسلمني يف إرسائيل إىل أكثر من الضعف، مرتفعًا من 0.6 مليون عام 1990 إىل 1.3 مليون يف عام 2010. 
ومن املتوقع أن يصل عدد املسلمني يف إرسائيل )بام فيها القدس، مع استبعاد الضفة الغربية وغزة( إىل 

2.1 مليون بحلول عام 2030.

• تضم مرص واجلزائر واملغرب حاليًا أكرب أعداد للمسلمني )باألرقام املطلقة( يف منطقة الرشق األوسط 
وأفريقيا. ومع ذلك، بحلول عام 2030، من املتوقع أن حتظى العراق بثاين أكرب تعداد سكاين يف املنطقة 
– ال يسبقها يف ذلك إال مرص – ويرجع هذا بشكل كبري إىل أن العراق تتمتع بمعدل خصوبة أعىل من 

اجلزائر واملغرب.
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أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

• من املتوقع أن ينمو عدد املسلمني يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بام يقارب 60% خالل 
العرشين سنة القادمة، مرتفعًا بذلك من 242.5 مليونًا يف عام 2010 إىل 385.9 مليونًا عام 2030. وألن 

السكان غري املسلمني أيضًا يف املنطقة ينمون بمعدل رسيع، فمن املتوقع أال يشكل املسلمون سوى رشحية 
أكرب قلياًل من سكان املنطقة يف عام 2030 )31.0%( عنه يف عام 2010 )%29.6(

• هناك عدة دراسات استقصائية تعطي أرقامًا خمتلفة عن حجم املجموعات الدينية يف نيجرييا، التي يبدو 
أهنا تضم أعدادًا متساوية تقريًبا من املسلمني واملسيحيني يف عام 2010. وبحلول عام 2030، من املتوقع أن 

تضم نيجرييا أغلبية مسلمة طفيفة )%51.5(.

أوروبا

• يف عام 2030، من املتوقع أن يشكل املسلمون ما يزيد عىل 10% من إمجايل السكان يف 10 بلدان أوروبية: 
كوسوفو )93.5%(، ألبانيا )83.2%( البوسنة واهلرسك )42.7%(، مجهورية مقدونيا )40.3%(، مونتنيجرو 

)21.5%(، بلغاريا )15.7%(، روسيا )14.4%(، جورجيا )11.5%(، فرنسا )10.3%( وبلجيكا )%10.2(.

• سوف تظل روسيا الدولة التي تضم أكرب عدد من املسلمني )باألرقام املطلقة( يف أوروبا عام 2030. 
ومن املتوقع أن يزداد عدد سكاهنا من املسلمني من 16.4 مليونًا عام 2010 إىل 18.6 مليونًا عام 2030. ومن 

املتوقع أن يصبح معدل نمو السكان املسلمني يف روسيا 0.6% سنويًا عىل مدى العقدين القادمني. وعىل 
العكس من ذلك، من املتوقع أن ينحرس عدد سكان روسيا من غري املسلمني بمتوسط 0.6% سنويًا يف 

نفس الفرتة.

• واجهت فرنسا تدفقًا صافيًا يبلغ 66,000  مهاجر مسلم يف عام 2010، من شامل أفريقيا أساسًا. ويشكل 
املسلمون ما يقدر بثلثي )68.5%( مجيع املهاجرين اجلدد إىل فرنسا خالل السنة املاضية. وكان من املتوقع أن 

تشهد إسبانيا زيادة صافية مقدارها 70,000 مهاجر مسلم يف عام 2010، ولكن املسلمني يشكلون نسبة أصغر 
كثريًا من مجيع املهاجرين اجلدد إىل إسبانيا )13.1%(. أما صايف تدفقات املهاجرين املسلمني إىل اململكة املتحدة 
خالل العام املايض )ما يقارب 64,000( كان من املتوقع أن يقارب ضخامة عدد املهاجرين إىل فرنسا. وُيقدر 

عدد املسلمني من إمجايل املهاجرين اجلدد إىل اململكة املتحدة 2010 بأكثر من الربع )%28.1(.

األمريكتان

• من املتوقع أن يزداد عدد املسلمني يف كندا إىل ثالثة أضعاف تقريبًا خالل العرشين سنة القادمة، مرتفًعا 
من نحو 940,000  يف عام 2010 إىل نحو 2.7 مليون عام 2030. ومن املتوقع أن يشكل املسلمون 6.6% من 
إمجايل سكان كندا عام 2030، مرتفعًا عن 2.8% حاليًا. وُيتوقع لألرجنتني أن تضم ثالث أكرب تعداد سكاين 
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من املسلمني يف األمريكتني، بعد الواليات املتحدة وكندا. واألرجنتني التي ضمت مليون مسلم يف عام 
2010، حتتل اآلن املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة.

• يشّكل األطفال حتت سن 15 سنة نسبة صغرية نسبًيا من السكان املسلمني بالواليات املتحدة حاليًا. 
ويدخل 13.1% فقط من املسلمني يف املجموعة العمرية من 0 – 14 سنة. ويعكس ذلك احلقيقة القائلة بأن 

هناك نسبة كبرية من املسلمني يف الواليات املتحدة عبارة عن مهاجرين جدد وصلوا يف سن املراهقة. ولكن 
بحلول عام 2030، من املتوقع أن يبدأ معظم هؤالء املهاجرين يف إنشاء أرس. وإذا استمرت حال االجتاهات 

احلالية عىل ما هو عليه، سوف يزداد عدد املسلمني األمريكيني حتت سن 15 سنة ثالث أضعاف، مرتفعًا 
بذلك من أقل من 500,000 عام 2010 إىل 1.8 مليون يف عام 2030. ومن املتوقع أن يزداد عدد األطفال 

املسلمني يف سن 0 – 4 الذين يعيشون يف الواليات املتحدة  من أقل من 200,000 يف عام 2010 إىل ما يزيد 
عىل 650,000 يف عام 2030.

• ويمثل نحو ثلثّي املسلمني املوجودين يف الواليات املتحدة اليوم )64.5%( اجليل األول من املهاجرين 
)املولودين خارج الواليات املتحدة(، يف حني ُولد ما يزيد قلياًل عن الثلث )35.5%( يف الواليات املتحدة، 

ومع ذلك ُيتوقع أن ُيصبح أكثر من أربعة من كل عرشة أشخاص من املسلمني يف الواليات املتحدة )%44.9( 
مواطنني من أصول أمريكية املولد بحلول عام 2030.

• كانت باكستان وبنجالديش متثالن أكرب البلدان التي هياجر منها املسلمون إىل الواليات املتحدة عام 
2009. ومن املتوقع أن يظل البلدان يسجالن أعىل معدالت للمهاجرين املسلمني إىل الواليات املتحدة يف 

عام 2030.

نبذة عن التقرير

يضع هذا التقرير توقعات بشأن إحصاء النمو السّكاين. وهذه التوقعات ليست هي نفسها التنبؤات، بل إهنا 
تقديرات معتمدة عىل البيانات واالفرتاضات السّكانية احلالية بشأن االجتاهات الديموغرافية؛ وهي متثل 

ما سوف حيدث إذا كانت البيانات احلالية دقيقة وسارت االجتاهات عىل النحو املتوقع. غري أن العديد من 
األمور – مثل قوانني اهلجرة والظروف االقتصادية والكوارث الطبيعية والرصاعات املسلحة واالكتشافات 

العلمية واحلركات االجتامعية والثورات السياسية، لو أردنا تسمية البعض – يمكنها أن تغري االجتاه السكاين 
بطرق ال يمكن التنبؤ هبا، األمر الذي يوضح سبب التزام هذا التقرير باإلطار الزمني املعتدل، بحيث يركز 
عىل العرشين سنة القادمة فحسب. وحتى مع ذلك، ليس ثمة ضامن بأن أعداد املسلمني سوف تزداد بنفس 
املعدالت املتوقعة بالضبط يف هذا التقرير وأهنا لن تتأثر بأحداث غري متوقعة، مثل القرارات السياسية بشأن 

أعداد املهاجرين أو احلمالت الوطنية للتشجيع عىل زيادة أو خفض أحجام األرس.

تعترب التوقعات املقدمة يف هذا التقرير أعدادًا متوسطة تسري يف نطاق ثالثة سيناريوهات – عال ومتوسط 
ومنخفض – مستمدة من النامذج التي يشيع استخدامها بواسطة علامء اإلحصاء السّكاين حول العامل للتنبؤ 
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بالتغريات يف أعداد السكان وتركيباهتم. وتتبع النامذج ما ُيعرف باسم طريقة مكون اجلامعة، التي تبدأ من 
السّكان األساسيني )يف هذه احلالة، العدد احلايل من املسلمني يف كل بلد( ويتم تقسيمها إىل جمموعات أو 

مجاعات حسب العمر والنوع. ويتم توقع مستقبل كل مجاعة عن طريق إضافة الزيادات املحتملة – املواليد 
واملهاجرين اجلدد – وطرح النواقص املحتملة – الوفيات واملهاجرين. وقد أجرى علامء اإلحصاء السكاين 
 International Institute for Applied Systems هذه احلسابات، وتعاونوا مع الباحثني يف Pew Forumب

)Analysis )IIASA يف النمسا حول وضع التوقعات اخلاصة بالواليات املتحدة والبلدان األوروبية.

تم انتقاء البيانات السّكانية احلالية التي تشكل حجر األساس هلذا التقرير من أفضل املصادر املتاحة حول 
املسلمني يف 232 بلدًا وإقليام يوفر هلا قسم اإلحصاء السّكاين التابع ملنظمة األمم املتحدة تقديرات سّكانية 

عامة. وقد ُنرشت العديد من هذه اإلحصاءات األساسية يف تقرير Pew Forum لعام 2009، خريطة 
السكان املسلمني حول العامل، والذي حصل عيل 1,500 مصدر للبيانات وقام بتحليلها – بام يف ذلك التقارير 
اإلحصائية الرسمية والدراسات السكانية واسعة النطاق والدراسات االستقصائية السكانية العامة – لتقدير 

عدد املسلمني يف كل بلد وإقليم.

وقد تم حتديث كل هذه التقديرات لعام 2010، ومتت مراجعة بعضها إىل حد كبري. ونظرًا ألن العديد من 
البلدان جتري إحصاءات رسمية وطنية خالل عامّي 2010 – 2011، فمن املحتمل أن يظهر املزيد من البيانات 

عىل مدار السنوات القليلة القادمة، ولكن جيب أن تتم عملية قطع يف نقطة ما؛ ويعتمد هذا التقرير عىل 
املعلومات املتوفرة بداية من منتصف عام 2010. وإىل املدى املحتمل، يوفر التقرير بيانات كل عرش سنوات 
– 1990 و2000 و2010 و2020 و2030. ويف بعض احلاالت، مع ذلك، ختتلف الفرتة الزمنية ألن البيانات 

تتوفر فقط لسنوات معينة أو يف زيادات من مخس سنوات )مثل 2010 إىل 2015 أو 2030 إىل 2035(.

إن تعريف املسلمني يف هذا التقرير واسع للغاية. والغرض هو حساب كافة املجموعات واألفراد الذين 
يعرفون أنفسهم بأهنم مسلمون. ويشمل ذلك املسلمني الذين قد يكونوا من العلامنيني أو غري املتدينني. 

ومل جتر أية حماولة يف هذا التقرير لقياس مستويات أعداد املسلمني املتدينني أو توقع مستويات التدين 
)أو العلامنية( خالل العقود القادمة.2

تتمثل العوامل أو املدخالت األساسية يف هذه التوقعات السكانية فيام ييل:

• املواليد )معدالت اخلصوبة(
• الوفيات )معدالت الوفاة(

• اهلجرة )اهلجرة اخلارجية والعكسية(، و
• الرتكيب العمري للسكان )عدد األشخاص يف خمتلف املجموعات العمرية(

2 يف التقارير األخرى، استخدم Pew Forum وPew Research Center دراسات استقصائية واسعة النطاق للرأي العام من أجل قياس معتقدات العديد من اجلامعات 

الدينية وممارساهتم، بام يف ذلك املسلمني يف العديد من البلدان. انظر، عىل سبيل املثال، التسامح والتشدد: اإلسالم واملسيحية يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 2010، 
http://pewforum.org/executive-summary-islam-and-christianity-in-sub-saharan-africa.aspx، و املسلمون يف األمريكتني: من الطبقة الوسطى 

.http://pewforum.org/Muslim/Muslim-Americans-Middle-Class-and-Mostly-Mainstream(2).aspx ،2007 ،والتيار الغالب
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والعوامل ذات الصلة – التي ال متثل مدخالت مبارشة يف التوقعات ولكنها تشّكل األساس الفرتاضات 
حيوية بشأن طريقة تغري معدالت اخلصوبة لدى املسلمني وتغري تعداد السّكان املسلمني – تشمل ما ييل:

• التعليم )خاصة بالنسبة للسيدات(
• الرفاهية االقتصادية )مستويات املعيشة(

• منع احلمل وتنظيم األرسة
• التمدن )االنتقال من املناطق الريفية إىل احلرض واملدن(، و

• تغيري الديانة

يمكن للقراء أيضًا أن يستكشفوا ميزة اتصال تفاعلية تسمح هلم باختيار منطقة أو بلد من ضمن 232 بلدًا 
وإقلياًم - باإلضافة إىل اختيار ِعقد من 1990 إىل 2030 – ومعرفة حجم السكان املسلمني يف ذلك املكان وتلك 

.http://pewforum.org/Global-Muslim-Population.aspx الفرتة. وتتوفر امليزة التفاعلية عىل املوقع

 




