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UN लोकसंख्या अहवाल (UN Population Report 2022)
•

•

२०२३ मध्ये भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्ााधिक लोकसंख्येचा दे श म्हणून चीनला मागे टाकेल, तर यंदा
जागधतक लोकसंख्या ८ धिलॉनपयंत पोहोचेल, असा अंदाज 'र्र्ल्ा पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट्स २०२२'ने व्यक्त केला आहे.
आजच्या लेखात आपण सं युक्त राष्ट्र संघाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या लोकसंख्या अहर्ालािद्दल ची संपूणा
माधहती घेणार आहोत. याट धदलेले कल, अंदाज आधण याचे भारतार्र काय पररणाम होतील या संिंिीची माधहती
सुद्धा तुम्हाला या लेखातून धमळे ल.
11 जुलै रोजी प्रधसद्ध झाले ल्या संयुक्त राष्ट्रां च्या र्र्ल्ा पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (डब्ल्यू पीपी) च्या 2022 च्या आर्ृत्तीनुसार,
2023 मध्ये भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्ााधिक लोकसंख्या असलेला दे श होण्याचा अंदाज आहे. तसेच १५
नोव्हेंिर २०२२ रोजी जगाची लोकसंख्या ८ अब्ांपयंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

World Population Prospects काय आहे ?
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा लोकसंख्या धर्भाग १९५१ पासून द्वै र्ाधषाक चक्रात WPP प्रकाधशत करीत आहे. WPP ची प्रत्येक पुनरार्ृत्ती
१९५० पासून सुरू होणाऱ्या लोकसंख्या धनदे शकांची ऐधतहाधसक र्ेळ माधलका प्रदान करते. जननक्षमता, मृत्यूदर धकंर्ा
आं तरराष्ट्रीय स्थलांतराच्या मागील टर ें डच्या अंदाजात सुिारणा करण्यासाठी नव्याने जाहीर करण्यात आलेली राष्ट्रीय
आकडे र्ारी धर्चारात घेऊन हे केले जाते .
अहवालातील महत्त्वाची माहहती (Main Takeaways)
1. जगाची लोकसंख्या सतत वाढत आहे , पण हवकासाचा वेग मंदावत आहे :

जागधतक लोकसंख्या २०३० मध्ये सुमारे ८.५ अब्, २०५० मध्ये ९.७ अब् आधण २१०० मध्ये १०.४ अब् होण्याची
शक्यता आहे.
• 2020 मध्ये, 1950 नंतर प्रथमच जागधतक धर्कास दर दर प्रधतर्षी 1% च्या खाली आला.
2. लोकसंख्या वाढीचा दर दे श आहण प्रदे शांमध्ये लक्षणीय फरक आहे (Rates of population growth vary
significantly across countries and regions):
•
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२०५० पयंत जागधतक लोकसंख्येत अंदाधजत र्ाढीच्या धनम्म्याहून अधिक र्ाढ केर्ळ आठ दे शां मध्ये केंधित केली
जाईल: कााँगो, इधजप्त, इधथओधपया, भारत, नायजेररया, पाधकस्तान, धिधलधपन्स आधण संयुक्त प्रजासत्ताक टांझाधनया.
• जगातील सर्ाा त मोठ्या दे शां पैकी धभन्न धर्कास दर आकारानुसार त्यां चे राँ धकंग पु न्हा क्रमाक्रधमत करतील.
• ४६ सर्ाा त कमी धर्कधसत दे श (एलडीसी) हे जगातील सर्ाा त र्ेगाने र्ाढणार् या दे शां पैकी एक आहे त.
• २०२२ ते २०५० या काळात अनेकां ची लोकसं ख्या दु प्पट होण्याचा अंदाज आहे , ज्यामुळे संसािनां र्र अधतररक्त दिार्
येईल आधण संयुक्त राष्ट्रां च्या शाश्वत धर्कास उधद्दष्ट्ां च्या (एसडीजी) पूतातेसाठी आव्हाने धनमाा ण होतील.
3. वृद्ध व्यक्ी ंची लोकसंख्या संख्या आहण त्याचे प्रमाण दोन्ही वाढ होत आहे :
• 65 र्षे धकंर्ा त्यापेक्षा जास्त र्याच्या जागधतक लोकसंख्येचा र्ाटा 2022 मध्ये 10% र्रून 2050 मध्ये 16% पयंत
र्ाढे ल असा अंदाज आहे.
• अशा प्रकारे , या अहर्ालात असा इशारा दे ण्यात आला आहे की र्ृद्ध लोकसंख्या असलेल्या दे शां नी सामाधजक सुरक्षा
आधण धनर्ृत्तीर्ेतन प्रणालीची शाश्वतता सुिारणे आधण सार्ाधिक आरोग्य सेर्ा आधण दीघाकालीन काळजी प्रणाली
स्थाधपत करणे यासह र्ृद्ध व्यक्तींच्या र्ाढत्या प्रमाणाशी सार्ाजधनक कायाक्रमांशी जुळर्ून घेण्यासाठी पार्ले उचलली
पाधहजेत.
4. जननक्षमतेत सातत्याने घट होत राहहल्याने कामाच्या वयातील (२५ ते ६४ वर्ाांच्या दरम्यान) लोकसंख्येचे प्रमाण
वाढले आहे , त्यामुळे दरडोई वेगाने आहथिक हवकासाची संधी हनमािण झाली आहे:
• र्य धर्तरणातील या िदलामुळे "डे मोग्राधिक धडव्हव्हडं ड" म्हणून ओळखल्या जाणार् या र्ेगर्ान आधथाक र्ाढीसाठी
कालिद्ध संिी उपलब्ध झाली आहे.
• संयुक्त राष्ट्रां च्या अहर्ालात म्हटले आहे की, "अनुकूल र्य धर्तरणाचे संभाव्य िायदे जास्तीत जास्त करण्यासाठी,
दे शांनी सर्ा र्योगटात आरोग्य सेर्ा आधण दजेदार धशक्षणाची उपलब्धता सुधनधित करून आधण उत्पादक रोजगार
आधण सभ्य कामाच्या संिींना प्रोत्साहन दे ऊन आपल्या मानर्ी भांडर्लाच्या पुढील धर्कासात गुंतर्णूक करणे
आर्श्यक आहे."
5. आं तरराष्ट्रीय स्थलांतरामुळे काही दे शांच्या लोकसंख्येच्या टर ें डवर महत्त्वपूणि पररणाम होत आहे त:
• 2000 ते 2020 दरयान, उच्च उत्पन्न असलेल्या दे शां साठी, लोकसंख्या र्ाढीमध्ये आं तरराष्ट्रीय स्थलां तराचे योगदान
(80.5 दशलक्ष धनव्वळ प्रर्ाह) मृत्यूपेक्षा जन्माच्या संतुलनापेक्षा जास्त आहे (66.2 दशलक्ष).
• पुढील काही दशकां मध्ये, उच्च उत्पन्न असलेल्या दे शां मध्ये लोकसंख्या र्ाढीचा एकमेर् चालक म्हणून स्थलां तर केले
जाईल.
• 10 दे शां मध्ये, 2010 ते 2021 या कालार्िीत स्थलां तररतां चा अंदाजे धनव्वळ प्रर्ाह 1 दशलक्षाहून अधिक होता.
• यातील अनेक दे शां मध्ये, पाधकस्तानसाठी (-१६.५ दशलक्ष धनव्वळ प्रर्ाह), भारत (-३.५ दशलक्ष), िां गलादे श (-२.९
दशलक्ष), नेपाळ (-१.६ दशलक्ष) आधण श्रीलंका (-१.० दशलक्ष) यासारख्या तात्पुरत्या कामगार चळर्ळींमुळे हा
िधहर्ााह (net outflow) झाला.
•
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सीररयन अरि प्रजासत्ताक (-४.६ दशलक्ष), व्हेनेझुएला (िोधलव्हररयन ररपव्हिक ऑि) (-४.८ दशलक्ष) आधण
यानमार (-१.० दशलक्ष) यासह इतर दे शांमध्ये , असुरधक्षतता आधण संघषाामुळे या काळात स्थलां तररतां चा ओघ
र्ाढला.

चीन पे क्षा जास्त लोकसं ख्या असण्याचे महत्व

भारत चीनला मागे टाकेल हे काही काळापासून ज्ञात आहे. धशर्ाय, पूर्ी जेव्हा जगाची लोकसंख्या अजूनही ५ अब् धकंर्ा ६
अब् पातळीर्र होती, तेव्हा गदीिद्दल धचंता व्यक्त केली जात होती.
• परं तु, के एस जेम्स (इं टरनॅशनल इव्हिट्यू ट िॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस (IIPS) चे संचालक आधण र्ररष्ठ प्राध्यापक)
म्हणाले की, या धचंता आता अव्हस्तत्त्वात नाहीत कारण जागधतक लोकसंख्या आिीच 8 अब् आहे आधण अनेक दे शांनी
(भारतासह) प्रजनन दर िदलण्याचा दर साध्य केला आहे.
• जेम्स म्हणाले, "आता धचंता ही धनरपेक्ष संख्येिद्दल नाही - भारताची लोकसंख्या आिीच 1.4 अब् आहे आधण कमी
होण्यापूर्ी ती 1.6 अब्ां पयंत जाऊ शकते - परं तु धजर्ंत लोकांचे जीर्नमान काय आहे ,"
• जेम्स म्हणाले. ते म्हणाले, "आपण गररिी कमी करू शकतो का, आरोग्य सुधर्िा पु रर्ू शकतो का, धशक्षण इत्यादीकडे
आता लक्ष केंधित केले आहे .
• भारताची आकडे र्ारी पाहता, हे स्पष्ट् आहे की, जसजशी पररव्हस्थती आहे , तसतसे ०-१४ र्षे आधण १५-२४ र्षां चे गट
कमी होत जातील, तर २५-६४ आधण ६५+ चे गट येत्या काही दशकांपयंत र्ाढतच जातील.

www.byjusexamprep.com

