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“الديمغرافيا

قدر حمتوم» هي مقولة
يستشهد بها غالبا لإلشارة
إىل أن عوامل مثل حجم
السكان يف بلد ما ومعدل نموهم وتركيبتهم هي ما يحدد
نسيجه االجتماعي واالقتصادي والسياسي على املدى
الطويل .وتسلط هذه املقولة الضوء على دور العوامل
الديمغرافية يف تشكيل الكثير من التحديات والفرص املعقدة
التي تواجهها اجملتمعات ،والتي يرتبط عدد منها بالنمو
االقتصادي والتنمية.
غير أنه من قبيل املبالغة القول بأن العوامل الديمغرافية
هي احملدد الوحيد؛ إذ يغفل ذلك حقيقة أن املسارات
الديمغرافية وانعكاساتها على التنمية تتأثر باحلوافز
االقتصادية ،وإصالحات السياسات واإلصالحات املؤسسية،
والتغيرات يف التكنولوجيا واألعراف الثقافية والسلوك.
ويشهد العامل يف الوقت احلايل اضطرابات ديمغرافية
كبرى ذات مكونات ثالثة رئيسية :النمو السكاين ،والتغيرات
يف معدالت اخلصوبة والوفيات ،وما يصاحب ذلك من
تغيرات يف التركيبة العمرية للسكان.

النمو السكاين

استغرق األمر أكثر من  50ألف عام ليصل عدد سكان العامل
إىل مليار شخص .ولكن منذ عام  ،1960يزداد تعدادنا عدة
مليارات كل عقد أو اثنين .فقد بلغ التعداد العاملي للسكان 3
مليارات نسمة يف عام  ،1960ووصل إىل  6مليارات نسمة
يف حدود عام  ،2000وتشير توقعات األمم املتحدة إىل
جتاوزه  9مليارات نسمة بحلول عام  .2037غير أن معدل
النمو السكاين السنوي تباطأ من ذروته يف أواخر الستينات
عندما وصل إىل أكثر من  %2متراجعا إىل حوايل  %1حاليا
لينخفض جمددا إىل نصف هذا املستوى بحلول عام .2050
وبالرغم من ازدياد نصيب الفرد من الدخل العاملي بأكثر
من الضعف ،وارتفاع العمر املتوقع بستة عشر عاما ،وتمكين
جميع األطفال تقريبا على مستوى العامل من االلتحاق بالتعليم
االبتدائي خالل الفترة  ،2000-1960يفرض النمو السكاين
السريع العديد من التحديات الصعبة على مستوى األفراد
واجملتمعات .وتتضمن هذه التحديات احلاجة إىل مزيد من
املأكل وامللبس واملسكن والتعليم والبنية التحتية ،واستيعاب
أعداد كبيرة يف صفوف القوة العاملة املنتجة ،وبذل املزيد من
اجلهود حلماية البيئة .وبالرغم من أن االنفجار السكاين العاملي
أصبح أقل حدة نسبيا ،ال تزال الزيادة من عقد آلخر كبيرة
وتنطلق من مستويات أولية متنامية أكثر من ذي قبل.
وتراجعت إىل حد ما حدة اخملاوف السابقة من حدوث
انفجار سكاين عاملي لتتحول إىل خماوف من نمو سكاين
سريع يف بلدان ومناطق معينة (راجع املقال بعنوان «التقدم
يف العمر» يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية) .وحقيقة
األمر أن التراجع العام يف معدل النمو السكاين العاملي
يحجب حتوالت هائلة يف توزيع سكان العامل حسب الوضع
التنموي واملنطقة اجلغرافية.
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ففي عام  ،1950شكلت البلدان األقل تقدما حسب تصنيف
األمم املتحدة  %68من سكان العامل ،مقابل  %84حاليا.
وستستمر هذه النسبة يف االرتفاع نظرا ألن الزيادة الصافية
املتوقعة يف التعداد السكاين العاملي بمقدار ملياري نسمة
تقريبا على مدار العقود الثالثة القادمة ستتركز بالكامل
تقريبا يف املناطق األقل تقدما .ويعد ذلك شاغال كبيرا ،نظرا
ألن املناطق األقل تقدما غالبا ما تكون أكثر هشاشة —
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا — مقارنة باملناطق
األكثر تقدما.
ويبلغ التعداد السكاين احلايل يف الصين  1,44مليار
نسمة ،وهي بذلك البلد األكبر يف العامل من حيث الكثافة
السكانية ،وتليها الهند التي يبلغ عدد سكانها  1,38مليار
نسمة .ولكن بحلول نهاية هذا العقد ،ستصبح الهند هي البلد
األكبر من حيث الكثافة السكانية ،إذ يُتوقع بلوغ تعدادها
السكاين  1,50مليار نسمة ،ويف املقابل ،ستصل الذروة
السكانية يف الصين إىل  1,46مليار نسمة .وخالل الفترة
 ،2050-2020سيتقدم ترتيب نيجيريا (التي يُتوقع أن
حتل حمل الواليات املتحدة لتصبح ثالث أكبر بلد من حيث
الكثافة السكانية) وباكستان — وهما بالفعل ضمن البلدان
العشرة األعلى كثافة سكانية .وستظل آسيا موطنا لنسبة
كبيرة ولكن متناقصة من سكان العامل ( %60حاليا و%54
يف عام .)2050
وأخيرا ،وعلى الرغم من النمو السكاين املستمر على
مستوى العامل ،فخالل الفترة  ،2050-2020يُتوقع أن يكون
النمو السكاين سالبا يف  61بلدا وإقليما تضم حاليا  %29من
سكان العامل ،وتشير التوقعات إىل أن بلغاريا ستشهد التراجع
األكبر على اإلطالق (( )%23-راجع املقال بعنوان «الهجرة
اجلماعية من أوروبا الشرقية» يف هذا العدد من جملة التمويل
والتنمية).

معدالت الوفيات واخلصوبة والهجرة

يعكس حجم السكان ومعدل نموهم عددا من القوى األساسية
املتمثلة يف معدالت الوفيات واخلصوبة والهجرة الدولية.
وتتفاوت هذه القوى تفاوتا كبيرا عبر البلدان ،ويمكن أن
تفسر عددا من أهم االختالفات يف النشاط االقتصادي
واألداء ،مثل رأس املال املادي والعمالة ومراكمة رأس
املال البشري ،والرفاهية االقتصادية والنمو ،والفقر وعدم
املساواة.
وعادة ما تتأثر هذه القوى بالصدمات االقتصادية،
وبالتطورات السياسية أيضا ،مثل اشتعال احلروب
وانتهائها وأزمات احلوكمة .وارتبط النمو السكاين يف العديد
من االقتصادات النامية بظاهرة يُطلق عليها «التحول
الديمغرايف» – أي التحول من معدالت وفيات مرتفعة إىل
معدالت وفيات منخفضة وما يليه من حتول مماثل يف
معدالت املواليد.
وعلى مدى اجلانب األكبر من تاريخ البشرية ،كان
الشخص العادي يعيش حوايل  30عاما .ولكن بين عامي

العوامل الديمغرافية

خالل العقود القادمة ،ستكون العوامل الديمغرافية مواتية بشكل أكبر لتحقيق
الرفاهية االقتصادية يف املناطق األقل تقدما عنها يف املناطق األكثر تقدما.
1950و ،2020ازداد العمر املتوقع من  46إىل  73عاما،
ومن املتوقع ازدياده بأربع سنوات إضافية بحلول عام
 .2050وباإلضافة إىل ذلك ،من املنتظر بحلول عام 2050
أن يتجاوز العمر املتوقع  80عاما فيما ال يقل عن  91بلدا
وإقليما ستشكل حينها  %39من سكان العامل .وتعد زيادة
عمر اإلنسان إجنازا بشريا كبيرا يعكس حتسن آفاق العيش
يف جميع مراحل دورة احلياة ،ال سيما مرحلتي حديثي
الوالدة واألطفال.
ويستمر التقارب بقوة بين األعمار املتوقعة عبر البلدان.
فعلى سبيل املثال ،بلغت فجوة العمر املتوقع بين إفريقيا
وأمريكا الشمالية  32عاما يف  1950و 24عاما يف ،2000
ووصلت إىل  16عاما يف الوقت احلايل .وتعكس االنخفاضات
التاريخية واملرتقبة يف الفجوة الصحية عبر البلدان حتسن
مستويات الدخل والتغذية بين البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل ،ونشر االبتكارات على مستوى التكنولوجيات
واملؤسسات الصحية ،وتوزيع املساعدات الدولية.
وخالل اخلمسينات والستينات ،كانت السيدة تلد خمسة
أطفال تقريبا يف املتوسط خالل السنوات اإلجنابية من
حياتها .أما يف الوقت احلايل ،فالسيدة العادية تنجب أقل من
 2,5طفل تقريبا .ومن املفترض أن يعكس ذلك ازدياد تكلفة
تنشئة األطفال (بما يف ذلك تكلفة الفرصة البديلة املتمثلة
أساسا يف أجور النساء) ،وزيادة توافر وسائل منح احلمل
الفعالة ،وربما أيضا تنامي الشعور بانعدام أمن الدخل.
وقد نتجت عن هذا التراجع يف معدل اخلصوبة انعكاسات
اجتماعية واقتصادية مهمة للغاية .فقد ساعد انخفاض
معدل اخلصوبة يف رفع أعباء احلمل وتنشئة األطفال عن
كاهل العديد من النساء ،إىل جانب مزايا أخرى .وساهم أيضا
يف تمكين املرأة داخل أسرتها وجمتمعها احمللي واجملتمع
عموما ،وسمح لها باملشاركة بفعالية أكبر يف سوق العمل
داعمة خليار
مدفوع األجر .وكانت هذه العوامل جمتمعة
ً
انخفاض معدل اخلصوبة.
وخالل الفترة ما بين  1970و ،2020انخفض معدل
اخلصوبة يف جميع بلدان العامل .وكان االنخفاض أكبر عادة
يف البلدان التي سجلت مستويات خصوبة أولية مرتفعة ،وهو
ما يمثل جانبا آخر من جوانب التقارب الديمغرايف .وفيما
بين املناطق اجلغرافية ،تسجل إفريقيا وأوروبا حاليا أعلى
( )4,3وأقل ( )1,6معدل خصوبة ،على الترتيب.
وإذا كان للمرأة يف العمر األمثل للحمل وزن كاف يف
الهيكل العمري للسكان ،فإن معدل اخلصوبة قدره 2,1
يمكن أن يؤدي زيادة معدل النمو السكاين على املدى القصير
واملدى املتوسط؛ نظرا ألن معدل خصوبة املرأة املنخفض

يوازنه بل ويتجاوزه عدد النساء الالتي يرزقن بأطفال.
وتعرف هذه السمة الديناميكية السكانية باسم الزخم
السكاين ،وهي تساعد (إىل جانب الهجرة) يف تفسير األسباب
وراء النمو السكاين يف  69بلدا وإقليما بالرغم من أن معدالت
اخلصوبة فيها تقل عن .2,1
كذلك تعد الهجرة بين البلدان من العوامل املؤثرة على
النمو السكاين .ولهذه اآلثار أهمية كبيرة يف بعض البلدان،
مثل غيانا وساموا وتونغا ،حيث ازدادت الهجرة الصافية إىل
اخلارج بدرجة كبيرة خالل الثالثين عاما املاضية .وسجلت
البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة أعلى معدالت
الهجرة الصافية إىل الداخل .ومن بين بلدان القوى العظمى
العشرة األكثر كثافة سكانية ،توجد النسبة األكبر نسبيا من
املهاجرين يف الواليات املتحدة ( %15يف عام  .)2019غير
أن الهجرة الدولية ليست من القوى الديمغرافية املؤثرة يف
معظم البلدان؛ وذلك ألن  %96من سكان العامل يعيشون
حاليا يف البلدان التي وُلدوا فيها (راجع املقال بعنوان
«الطيور املهاجرة» يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية).

ديناميكية الهيكل العمري

يعكس الهيكل العمري للسكان يف األساس معدالت اخلصوبة
والوفيات التاريخية .ففي البلدان التي سجلت معدالت وفيات
مرتفعة ،عادة ما يكون التحسن يف معدالت البقاء أكبر بين
األطفال مقارنة بالفئات العمرية األخرى .ويؤدي ذلك بالفعل
إىل حدوث طفرة يف عدد املواليد .ويف نهاية املطاف ،تتوقف
هذه الطفرة نتيجة تراجع معدالت اخلصوبة بسبب التحسن
املتصور يف معدل بقاء األطفال على قيد احلياة ،وانخفاض
مستوى اخلصوبة املرغوب مع زيادة وتيرة التنمية
االقتصادية .ولكن مع انتقال جمموعة املواليد الكبيرة نسبيا
إىل مرحلة املراهقة والدخول يف سنوات البلوغ ،تزداد نسبة
السكان يف سن العمل واالدخار.
ويؤدي ذلك إىل تعزيز القدرة اإلنتاجية لالقتصاد
على أساس نصيب الفرد ،ويفتح اجملال أمام النمو السريع
يف مستويات الدخل واحلد من الفقر .ويتضح من أحداث
العقد املاضي ،بدءا من االنتفاضات العربية وحتى موجة
االحتجاجات الشعبية األخيرة يف شيلي والسودان ،أن البلدان
التي ال تستطيع توفير عدد كاف من الوظائف ألعداد الشباب
الكبيرة تصبح عرضة لعدم االستقرار االجتماعي والسياسي
واالقتصادي.
ويشير مصطلح «املكاسب الديمغرافية» إىل العملية
التي يمكن للهيكل العمري املتغير أن يساهم من خاللها
يف تعزيز النمو االقتصادي .ويتوقف ذلك بالطبع على عدد
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من العوامل املعقدة ،بما يف ذلك طبيعة التغير الديمغرايف
ووتيرته ،وآليات سوق العمل وسوق رأس املال ،وإدارة
االقتصاد الكلي والسياسات التجارية ،واحلوكمة ،ومراكمة
رأس املال البشري .غير أن نموذج املكاسب الديمغرافية
يمكن أن يعكس الكثير من التفاوت يف األداء االقتصادي يف
املاضي بين خمتلف البلدان واملناطق (مثل شرق آسيا مقابل
أمريكا الالتينية مقابل إفريقيا جنوب الصحراء) ويساعد يف
حتديد األوضاع األكثر واألقل مالءمة للنمو االقتصادي على
مستوى البلدان يف املستقبل .فعلى سبيل املثال ،يُتوقع خالل
الفترة من  2020إىل  2030أن حتقق نيبال واألردن وبوتان
وإسواتيني املكاسب األكبر على اإلطالق على مستوى العامل
املرتبطة بنسب السكان يف سن العمل والسكان يف غير سن
العمل.
وتقيس نسبة اإلعالة العمرية ،وهي النسبة العكسية ملن
هم يف سن العمل مقابل من هم يف غير سن العمل ،الضغوط
االقتصادية التي يواجهها املواطنون يف سن العمل إلعالة
املواطنين يف غير سن العمل ،إىل جانب إعالة أنفسهم .ويف
عام  ،1990انخفضت هذه النسبة بدرجة كبيرة يف املناطق
األكثر تقدما عنها يف املناطق األقل تقدما ( 0,68مقابل
.)1,04
ولكن بحلول عام  ،2020ونتيجة النخفاض معدل
اخلصوبة بأشكال خمتلفة وزيادة أعداد املسنين ،ارتفعت
نسبة اإلعالة العمرية إىل  0,70يف املناطق األكثر تقدما
وتراجعت إىل  0,75يف املناطق األقل تقدما .وبحلول عام
 ،2050يُتوقع أن تكون هذه النسبة أعلى يف املناطق األكثر
تقدما ( )0,89مقارنة باملناطق األقل تقدما ( .)0,77ويشير
هذا التحول إىل أن العوامل الديمغرافية ستكون مواتية بشكل
أكبر لتحقيق الرفاهية االقتصادية يف املناطق األقل تقدما
عنها يف املناطق األكثر تقدما .ويصح ذلك يف إفريقيا
حتديدا ،وهي املنطقة الوحيدة التي يُتوقع أن تنخفض فيها
نسبة اإلعالة العمرية بحلول عام .2050
ويف البلدان التي مل تشهد حتوال ديمغرافيا ملحوظا
بعد (مثل تشاد ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،والصومال،
وسيراليون) ،تم توجيه السياسات على النحو املالئم لدعم
هذه التحوالت .وتتضمن هذه السياسات االستثمارات التي
تعزز فرص بقاء املولودين حديثا واألطفال على قيد احلياة،
مثل توفير اللقاحات ألعداد أكبر من املواطنين وتوفير املزيد
من نظم الرعاية الصحية األساسية التي تمتلك األدوات
واملوارد الالزمة والعدد الكايف من العاملين.
وبالنسبة للبلدان التي شهد سكانها مكاسب على جانب
الصحة ومعدل البقاء على قيد احلياة ،فيمكنها االستفادة من
السياسات الرامية إىل خفض معدالت اخلصوبة ،مثل تشجيع
تعليم الفتيات وتوفير خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم
األسرة.
أما البلدان التي تتركز نسبة كبيرة من سكانها يف دورة
احلياة املثلى للعمل واالدخار ،فتحتاج إىل سياسات لتحقيق
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املكاسب احملتملة من العوامل الديمغرافية املواتية .وتتضمن
هذه السياسات دعم آليات املنافسة يف سوق العمل وسوق
رأس املال ،وتزويد العاملين باملهارات واملؤهالت الالزمة،
وبناء البنية التحتية ،واإلدارة السليمة لالقتصاد الكلي،
وسياسات جتارية حمكمة التصميم ،وسالمة نظم احلوكمة.
ودائما ما يكون تنفيذ هذه السياسات أمرا جيدا ،ولكن ارتفاع
نسبة السكان يف سن العمل يزيد من اخملاطر.
وقد يكون من الصعب يف بعض البلدان االستثمار يف
جمموعة السياسات اخملتلفة تلك ،نظرا ألن نصيب الفرد
من الدخل احلقيقي فيها أقل حاليا مما كان عليه يف بعض
من االقتصادات املتقدمة املعاصرة عندما كانت يف نفس
املرحلة الديمغرافية.

اتساع الرقعة الرمادية عامليا

تعد شيخوخة السكان هي االجتاه الديمغرايف املسيطر يف
القرن احلادي والعشرين — وهي انعكاس لزيادة األعمار
وانخفاض معدل اخلصوبة وانتقال أعداد كبيرة إىل املراحل
األكبر سنا .فلم يسبق أن ارتفعت أعداد السكان الذين تتجاوز
أعمارهم اخلامسة والستين (وهي سن الشيخوخة املتعارف
عليها) إىل هذا املستوى .ومن املتوقع أن يزداد عدد املسنين
بمليار مسن يف العقود الثالثة إىل األربعة التالية ،عالوة
على  700مليون مسن يعيشون اليوم .وبين السكان األكبر
سنا ،تنمو فئة السكان الذين تتجاوز أعمارهم  85عاما
بمعدل سريع للغاية ،ويُتوقع ارتفاع عددهم ليتجاوز نصف
املليار يف الثمانين عاما القادمة .وهو اجتاه مهم نظرا
ألن احتياجات وقدرات السكان يف الفئة العمرية التي تزيد
على  85عاما تختلف اختالفا كبيرا عن احتياجات وقدرات
السكان يف الفئة العمرية من  65عاما إىل  84عاما.
وبالرغم من أن جميع بلدان العامل ستشهد زيادة يف أعداد
املسنين ،ستكون هناك فروق شاسعة يف وتيرة هذه الظاهرة
بين البلدان .وتأتي اليابان يف املقدمة حاليا ،حيث تبلغ
نسبة السكان ممن هم يف سن اخلامسة والستين أو أكبر ،%28
أي أعلى من املتوسط العاملي بثالثة أضعاف .وبحلول عام
 ،2050سترتفع نسبة السكان املسنين يف  29بلدا وإقليما
عن مستواها احلايل يف اليابان .ويف واقع األمر ،ستتجاوز
نسبة املسنين يف جمهورية كوريا يف النهاية مثيلتها
يف اليابان لتصل إىل  ،% 38,1وهو مستوى غير مسبوق
تاريخيا .كذلك فإن وسيط األعمار يف اليابان ( )48,4هو
األعلى حاليا مقارنة بأي بلد آخر ،ويزيد عن وسيط األعمار
يف إفريقيا ( )19,7بأكثر من ضعفين .ولكن يف عام ،2050
يُتوقع أن تتقدم كوريا (متوسط أعمار  56,5يف عام )2050
على اليابان ( )54,7أيضا على ذلك املقياس.
ومنذ ثالثة عقود ،كانت نسبة السكان من املراهقين
والشباب ( 15إىل  24عاما) أعلى من نسبة السكان األكبر سنا
بأكثر من ثالثة أضعاف .وبعد ثالثة عقود من اآلن ،ستنتقل
جميع هذه اجملموعات العمرية تقريبا إىل مرحلة كبار السن.

العوامل الديمغرافية

بين السكان األكبر سنا ،تنمو فئة السكان الذين تتجاوز أعمارهم
 85عاما بمعدل سريع للغاية ،ويُتوقع ارتفاع عددهم ليتجاوز
نصف املليار يف الثمانين عاما القادمة.
وحسب جمموعات الدخل ،ستشهد البلدان املصنفة حاليا
ضمن جمموعة الدخل املتوسط أعلى نمو يف أعداد املسنين .وهو
أمر غير مستغرب نظرا ألن هذه البلدان تشكل  %74من سكان
العامل .ولكن األمر الذي قد يدعو إىل االستغراب هو أن نسبة
السكان األكبر سنا يف البلدان متوسطة الدخل تنمو بمعدل أسرع
مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل ومرتفعة الدخل .عالوة على
ذلك ،ومقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل ،يُتوقع للبلدان املصنفة
حاليا يف اجملموعة متوسطة الدخل أن تسجل دخوال حقيقية
أعلى عندما ترتفع نسب السكان األكبر سنا إىل نفس املستوى.
ويتعارض ذلك مع االدعاء الشائع بأن االقتصادات النامية
ستصل إىل مرحلة الشيخوخة قبل أن تنضم إىل مصاف البلدان
الغنية.
وال يتمثل التحدي األساسي الذي تواجهه البلدان متوسطة
الدخل يف عدم كفاية الدخل املتاح لرعاية كبار السن ،ولكنه
يكمن يف مدى فعالية املؤسسات والسياسات يف تعزيز األمن
االقتصادي واالجتماعي بين كبار السن على نحو مستدام ماليا.
وتدق شيخوخة السكان ناقوس اخلطر يف جميع أنحاء
العامل .وأصبحت مسألة زيادة األعمار ،وما إذا كانت ستؤدي
إىل عيش الفرد لفترة أطول أم أقل يف حالة هشة وضعيفة ،من
أهم التحديات التي تواجه صناع السياسات يف القطاعين العام
واخلاص يف جميع أنحاء العامل دون إيجاد حل لها حتى اآلن
(راجع املقال بعنوان «حياة مديدة سعيدة» يف هذا العدد من
جملة التمويل والتنمية).
وال يزال االقتصاديون يعربون عن خماوفهم إزاء الضغوط
اخلافضة للنمو االقتصادي نتيجة نقص العمالة ورأس املال
وتراجع أسعار األصول يف املستقبل نتيجة تزايد أعداد السكان
األكبر سنا الذين يقومون ببيع استثماراتهم إلعالة أنفسهم.
وهناك قضية أخرى مهمة تتعلق بالضغوط على املالية
العامة؛ فاخلزانة العامة ستتكبد أعباء بسبب تنامي التزامات
املعاشات ،وتكاليف الرعاية الصحية والرعاية طويلة األمد
املرتبطة بالزيادة املتوقعة يف معدل اإلصابة باألمراض
املزمنة وانتشارها ،كالسرطان وغيره .ومع ذلك ،سيكون من
املمكن موازنة هذه التحديات جزئيا من خالل القيمة املتزايدة،
التي عادة ما يتم إغفالها ،الناجتة عن مشاركة كبار السن يف
أنشطة إنتاجية غير سوقية ،مثل العمل التطوعي وخدمات تقديم
الرعاية.
ونظرا لعدم وجود دروس تاريخية سابقة عن كيفية التعامل
مع عامل يشهد مثل هذه الزيادة يف أعداد كبار السن ،يزداد عدم
اليقين بشأن املستقبل اجلماعي .غير أن التصدي للتحديات
الناجتة عن زيادة أعداد املسنين بنفس النهج املعتاد التعامل به
مع التحديات األخرى سيكون خيارا غير مسؤول.

ويوجد عدد من االستجابات التي يمكن االستعانة بها
للتخفيف من األعباء االقتصادية الناجتة عن شيخوخة السكان.
وتتضمن هذه االستجابات إصالح السياسات بغرض تعزيز
االستدامة املالية واملساواة بين األجيال يف تمويل خدمات
الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد .كذلك سيسهم يف التخفيف
من األعباء رفع السن القانونية للتقاعد التي ظلت ثابتة نسبيا
يف جميع بلدان العامل تقريبا خالل العقود القليلة املاضية (راجع
املقال بعنوان «تقدم يف السن وليس إغراقا يف الفقر» يف هذا
العدد من جملة التمويل والتنمية) .وتعد سياسة احلوافز الضريبية
الداعمة لزيادة اإلجناب من اخليارات املمكنة أيضا على املدى
الطويل ،ولكن تأثيرها على اخلصوبة مل يثبت حتى اآلن.
وتوجد نهج أخرى أيضا تتضمن العمل على زيادة تركيز نظم
الرعاية الصحية على االكتشاف املبكر لألمراض وعلى الوقاية
منها ،من خالل التوعية بمنافع النشاط البدين وتوفير الدعم
الالزم لهذه األنشطة على سبيل املثال .ويمكن املساعدة على
التصدي ملشكلة نقص العمالة من خالل إرخاء احلواجز املؤسسية
واالقتصادية املفروضة على الهجرة الدولية من املناطق التي
توجد بها نسبة كبيرة نسبيا من السكان يف سن العمل.
وأخيرا ،من شأن االبتكارات التكنولوجية على األرجح
حتسين اآلثار الناجتة عن شيخوخة السكان .ويعد استحداث
عقارات جديدة إلبطاء عملية الشيخوخة واحلفاظ على صحة
السكان لسنوات أطول ،وابتكار أجهزة مساعدة مثل الروبوتات،
مثالين من أمثلة عديدة على كيفية حتسين هذه اآلثار .ويمكن
النظر أيضا يف تطبيق ابتكارات مؤسسية ،كاستحداث نماذج
جديدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية باملنازل ،ونظم نقل عام،
وتصميم مناطق حضرية ،وأدوات مالية.

اخلالصة

شهدت املؤشرات الديمغرافية على مستوى العامل واملناطق
والبلدان تغيرات هائلة منذ أوائل اخلمسينات ،ومن املتوقع
أن تطرأ عليها تغيرات مماثلة يف العقود التالية .وال تزال
ظاهرة شيخوخة السكان تشكل حمور االهتمام بين الظواهر
الديمغرافية العاملية بعد أن كان التركيز ينصب على النمو
السكاين .غير أن هاتين الظاهرتين وأسبابهما نتجت عنهما
تبعات عميقة على جمموعة من مؤشرات وحمددات الرفاهية
االقتصادية والتقدم ،وستستمر هذه التبعات يف املستقبل.
غير أن العوامل الديمغرافية لن تظل ثابتة ،وال كذلك
انعكاساتها على الرفاهية الفردية واجلماعية.
ديفيد بلوم أستاذ االقتصاد والديمغرافيا بكلية تشان
للصحة العامة بجامعة هارفارد.
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