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 تمهيد

مجاتت الفرص  معايير تتعلق بلفجوع بين الجنسااين  أ برةعة  اتقيس التقارير العاملية الصاااةرع  ا املدتدا اتصتصاااةع العامل   

 صد بثار تراجع ترتيب األرةن بين اتصتصاااااااااةيةي  التماين السااااااااياعااااااااصحي  التقصااااااااي  العلةحي  ال اااااااا ة  ال قا      صيد ال ياعي  

  ا ت اا    أ مجاا  ال ااااااااااااا اة  ال قاا      صياد ال يااع  فجوع الدوع اتجتماايأمعياار    ا   2020بااملقاار اة مع  اا    2021الاد    اا  

  املجلس األ    للسكان للوصوف     بس اب هذا التراجع.

التقارير  الاارة ال الراااااااااااار ي     اة ت     في   ال يااع أ مجاا  ال ااااااااااااا اة  ال قاا      صياد    فجوع الدوع اتجتماايأ  معياارلتعريف با

 "2021&2020 لفجو  بين الجنسينا"الارةي االقترر ي 

الفجوع الدو ية  أ مجا     معيار1   لفجو  بين الجنساااااااااينا"الارةي  االقترااااااااار ي  تقرير  الارة ل الرااااااااار ي     اة ت    تقيس 

 ما خال  مؤشريا     الدقو التالأ:  ال  ة  ال قا      صيد ال ياع

(  ليس  احد بع  0.944 معيار التكافؤ بين الجنساااااااااااين هو بصياااااااااااص  صيمة   أ   :أوال: نساااااااااانل الجند     الوال   رأ           

 بيولوجيا هذ  النسااااااااااا ة ثابتةي  اع ا قراف  ايا ير اااااااااااد معايير    ي% ما املواليد الذكور 94.4الوتةات اإل اث    تشاااااااااااك   بنيجب  

  ال يا ات هو صا دع مؤشرات التدمية  التفضي  بين الذكور  اإل اث  املمارسات ات تقائية لجنس املولوةي  مصدر التقرير لهذ

 .األمم املتقدع إةارع الشؤ ن اتصتصاةية  اتجتما ية شع ة السكانصوا د بيا ات ب   يالد لأ لل دكالعاملية 

ي برلااااااااا ل والار  ل
ة
بع متوسااااااااس  دة الساااااااادوات ال ح يماا بن يتوصع   –  ثر  ر: متوسااااااااا الاع  اةتوقي     اة ت  مي التعت

يشاااااها ب ااااا ة جيدع مع األخذ اعين ات ت ار السااااادوات الضاااااا عة الداتجة  ا العدف  املرا  ساااااو  الت ذية   يرها املر  بن يع

ما العوام  ذات الصاااااااااالةي  مصاااااااااادر التقرير لهذ  ال يا ات مدامة ال اااااااااا ة العاملية. صا دع بيا ات مر ااااااااااد ال اااااااااا ة العامليةي 

ا ت ار بن النسااااااا  يميلا اشااااااك  ع ي أ إل  العي  لفترع بعو  ما   ليس  احدي        1.066 معيار التكافؤ بين الجنسااااااين هو  

 الرجا ي      هذا الدقو يعتبر التقرير التكافؤ مققًقا إذا  اشت املربعي  أ املتوسس خمس سدوات بعو  ما الرج . 

 حسب مر جرء قي أخ  تق ر ر   ومؤش اته اةا ري ينين ت تيب األي ن  لى هذا   1يقم ر ج ول 

 2020 2021 

 الاتمل ت تيب األي ن الاتمل ت تيب األي ن

 0.957 145 0.971 103 املعيار الفريأ: ال  ة  ال قا      صيد ال ياع:

 املؤشرات

 0.944 1 0.944 1 نس ة الجنس  دد الوتةع

 0.987 153 1.032 112 متوسس العمر املتوصع ب  ة جيدع

 الا ل والنقرء  لى ق   ال  ر  تحل ل وضي األي ن  لى ما ري 

 الا ل والنقرء  لى ق   ال  ر   لى ال حو الترلي األي ن  لى ما ري  وضي  إيجرز يعك  

 
1 World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020, 2021 
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 أوال: نسنل الجند     الوال   رأ         :

( ي حسااااب بخر خمس تقارير تم مراجع يا  0.944هذا املؤشاااار   أ نساااا ة      حقق األرةن  المة التكافؤ الكام  بين الجنسااااين  

(   ليه جا  ترتيب األرةن األ   بين الد   ال ح شااااااااااامل يا هذ  التقاريري  صد يعاا ذلك ال  القيوة 2021ي 2020ي  2018ي  2017 

 أ حااااتت اإلجهااااا ال  ي أ   2ذ تدقصااااااااااااار حااااتت اإلبااااحاااة ل ااااتت اإلجهااااا  أ األرةنال ح تفرضاااااااااااااهاااا األرةن     اإلجهاااااي إ

التلقاا    تإراةع( ي  اإلجهااا املتعماد القاا ون   ال وح(  الدااتجاة  ا بسااااااااااااا ااب ع ياة مملا  الترلم ما الجدين امليات  أ رحم  

  التشااوهات القلقية ال ح ت يماا معها إن يعي  األ ي ب  إل قاذ حياع األ   أ حالة  جوة مضااا فات لها مع اسااتمرار ال م ي ب

الجدين اعد الوتةع   تقتاج ال  فتوا شااااااار ية(ي   ال ا ما يكون إجهاضاااااااا بمدا أل ه يتم  أ املساااااااتشااااااافيات العامة تقت إشاااااااراف  

 ي فهو لجدة ع ية تقدة حاجة األ  ال ااااااااا ية لهذ  العمليةي   اس ذلك  ما يقع ضاااااااااما حاتت اإلجهاا املتعمد  ير القا ون

 مقر   مجر ي  ت يسمح به  أ األرةن.

 ما الجاادير باااإلشااااااااااااااارع إليااه بن ا لااب الااد   العربيااة حصااااااااااااالاات     الرت ااة األ ل  مع األرةن   أ  الجاائري ال قرياي الكويااتي  

 .ل داني  ماني السعوةيةي ص ري سورياي تونسي  اإلمارات املتقدع  اليما(

ي برلا ل والار  ل 
ة
 ثر  ر: متوسا الاع  اةتوقي     اة ت  مي التعت

ة لة(  ا    138  ما  112تراجع ترتيب األرةن     هذا املؤشااااااااار ما    2021ي  2020قريريا للفجوع بين الجنساااااااااين  حساااااااااب بخر ت

ال اااااااااااا ة  ال قا      معيارمما بثر ساااااااااااال ا     ترتيب األرةن بين الد   فقد تراجع       2021ة لة(  ا     156  ما  153ال     2020

 .2021  ا  146ال   2020 ا   103ما ترتيب       صيد ال ياع

( 2021ي 2020ي 2018 بتت ع صيم متوسااس العمر الصااملأ املتوصع  دد امليالة ال ح اسااتددت  لايا تقارير الفجوع بين الجنسااين  

     الدقو امل ين  أ األشكا  التالية ياهر بن: 2020 ما يقابلها ما  اصع صا دع بيا ات املر د الصملأ العامل  امل دثة  ا  

 
Source: World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020, 2021 

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/gho-ghe-hale-healthy-life-expectancy-at-birth 

 
 ي  رصة موصف حو  اإلجهاا  أ األرةن 2018املجلس األ    للسكاني  2

 



 

 

  3 

 

( ا تمدت     توصعات صيم متوسااااااس العمر الصااااااملأ املتوصع 2020   2018بن تقارير الفجوع بين الجنسااااااين ل) وا    •

لال تمااة     صيم  2021املعادع ما ص ا  مداماة ال ااااااااااااا اة العااملياةي ثم ا تقلات  أ تقريرهاا لعاا    4ي20163لعاا     ل)رةن

املر ااااااااااد العامل  ملدامة ال اااااااااا ة العاملية  ساااااااااالساااااااااالة تقدي   ا   املنشااااااااااورع     صا دع بيا ات  2019املؤشاااااااااار لعا   

 ير صابلة للمقار ة مع تقديرات مدامة  الجديدع  أ هذ  السااالسااالة  التقديرات    (ي  ال ح تدو   أ منشاااورا يا ال  بن2020

 .ال  ة العاملية الصاةرع سابًقا

 

( 2020ي  2018    ال رف اآلخر فان اتجا  صيم متوسااااااااس العمر الصااااااااملأ لل اث  أ تقريرع الفجوع بين الجنسااااااااين   •

 الذع اساترد  صيم ما سالسالة التقديرات امل دثة ملدامة ال ا ة العاملية  ا    2021ا   أ تقرير  يرتلف  ا اتتج

ما السلسلة امل دثة  ا   2019باستردامه لقيم  ا    2021ي ين كيف ت ير اتتجا   أ تقرير  1ي الشك  رصم  2020

 الصاةرع  ا مدامة ال  ة العاملية.  2020

 

 الجنسين في متوسا الاع  الرحي اةتوقي     اة ت  والاوامل  ات الاتقلثرلثر: الفجو  بين 

( يعاس صضاااااية 2تفوق الذكور     اإل اث ما حي  متوساااااس العمر الصاااااملأ املتوصع  دد امليالة كما هو م ين  أ الجد   رصم  

ما  بنيا تتفوق     الرج  ما حي  رئيسااة   أ بن املربع األرة ية تقيااصح ساادوات بعو  ما الرج   أ ب ضاااع  ير ساا يةي ت سااي

 ي  ياهر:52019-2000( يبرز توصعات املؤشريا للمربع  الرج  للفترع 2العمر املتوصع  دد امليالةي  الجد   رصم  

 
3 World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals, P:84 
4 World health statistics 2020: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals, P:44 
5 https://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXREGv?lang=en 

Because these estimates draw on new data and on the results of the GBD 2019 study, and there 

have been substantial revisions to methods for many causes, these estimates for the years 2000-

2019 are not directly comparable with previous WHO estimates of DALYs. 
 

SOURCE: WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2019 

ي 2018 املوحادع  أ تقاارير الفجوع بين الجنساااااااااااااين لعاام     2016  لياه فاان ات تقاا  ما اساااااااااااااترادا   توصعاات املؤشااااااااااااار لعاا  

للتع ير  ا  ضاع األرةن     هذا املؤشر   2020ما  اصع سالسالة مقدثة  ا   2019ال  اساتردا  صيمة املؤشار لعا     2020 

( بل ت 1   ؛ هو الساااااااااب  أ تراجع ترتيب األرةن     هذا املؤشااااااااري فاما هو م ين  أ الجد   رصم2021 أ تقرير الفجوع لعا  

( 2( ي فف  حين  كماا ي يداه الشاااااااااااااكا  رصم  0.9868ال     2021( تراجعات حساااااااااااااب تقرير  اا   1.032   2020 الماة األرةن  اا   

بع لم يقصاااااا     2019-2015حافظ متوساااااااس  دة السااااااادوات ال ااااااا ية املتوصعة  لاال الجنساااااااين     اساااااااتقرار خال  الفترع  

ي  ان التراجع  اتج 2019-2015ل  العمر املتوصع الصاااملأ للذكور خال  الفترعت يير     نسااا ة  العمر املتوصع الصاااملأ لل اث ا

  ا ات تقا  ال  استردا  صيم ما سلسلة جديدع مرتلفة كليا  ا السلسلة السابقة.

https://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXREGv?lang=en
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 2019-2000( العمر املتوصع  دد امليالة  توصعات العمر الصملأ  دد امليالة حسب الجنس للفترع 2جد    

 ةالعمر املتوصع  دد امليال  

Life expectancy (LE) at birth  

 العمر الصملأ املتوصع  دد امليالة

Healthy life expectancy (HALE) at birth 

 كال الجنسين الذكور  اإل اث كال الجنسين الذكور  اإل اث

2000 72.5 73.1 72.6 62.27 64.95 63.6 

2010 77.6 75.6 76.6 66.22 67.11 66.7 

2015 78.8 77 77.8 67.17 68.04 67.6 

2019 78.8 77 77.9 67.17 68.06 67.6 

سااااااااادة ال    72.6ما     دد الوتةع لاال الجنساااااااااين مجتمعين  املتوصع العمري ارتفع متوساااااااااس  2019   2000بين  ام   بن   •

ساااااااادة  3.9  ساااااااادة  بمقدار  77ال     2000 ا   73.1ارتفع ما   ساااااااادواتي  للذكور  5.3بمقدار    بع  2019ساااااااادة  ا    77.9

 سدة. 6.3بمقدار  2019 ا   78.8ال   2000 ا   72.5 لل اث ارتفع ما 

  73.3ي بلغ     املساااااااتوا العامل  2019سااااااادة  ا   77.9 أ حين بلغ العمر املتوصع لاال الجنساااااااين  دد امليالة  أ األرةن   •

ساااااادةي بما للذكور  أ   4.6الوتةع لاال الجنسااااااين  أ األرةن يفوق املعد  العامل  ب ساااااادةي بمعا  بن العمر املتوصع  دد  

 78.8سااااااادةي  لل اث  أ األرةن بلغ  6.2سااااااادة  بفارق  70.8سااااااادة  يقاب  ذلك     املساااااااتوا العامل   77األرةن فقد بلغ  

 سدة.  2.9سدة  بفارق  75.9مقاب   2019سدة  ا  

سدةي  باملقار ة  1.9املتوصع  أ األرةن لل اث  ا الذكور بفجوع تقدر باملتوسس  تفوق متوسس العمر    2010اعد  ا    •

مع املساااااااااااااتوا العااامل  لدفس الفترع تفوق العمر املتوصع  دااد امليالة لل اااث     متوساااااااااااااس العمر املتوصع للااذكور     

دد امليالة بعو  ما الذكور     ساااادة بمعا  بن اإل اث  أ األرةن يتمتعا اعمر افتراعااااصح   5.1املسااااتوا العامل  بفارق 

 املستوا الوعاح  بفارق اص  باملقار ة مع الفارق بين مستوا العمر املتوصع بين اإل اث  الذكور     املستوا العامل . 

ساااااادة  63.6ما    ي ارتفع متوسااااااس العمر الصااااااملأ املتوصع  دد امليالة لاال الجنسااااااين مجتمعين2019   2000بين  ام    •

 ا   68.06ال   2000سادة  ا   64.95ارتفع ما بمقدار برةع سادواتي  للذكور    ي2019سادة  ا     67.6ال   2000 ا  

 سدة. 4.9بمقدار    2019سدة  ا   67.17ال   2000سدة  ا   62.27 لل اث ارتفع ما  يسدة 3.11بمقدار   2019

ي بلغ     2019ساااااااااااااداة  اا     67.6 أ حين بلغ متوساااااااااااااس العمر الصاااااااااااااملأ املتوصع لاال الجنساااااااااااااين  داد امليالة  أ األرةن   •

 يقاب  ذلك  2019ساادة  ا   68.06ساادةي بما للذكور  أ األرةن فقد بلغ  3.9ساادة بع بفارق ب   63.7املسااتوا العامل  

سااااادة    64.9مقاب    2019سااااادة  ا    67.17سااااادةي  لل اث  أ األرةن بلغ   5.56سااااادة  بفارق   62.5    املساااااتوا العامل  

ساااااااادة. بمعا  بن العمر الصااااااااملأ املتوصع  دد الوتةع  أ األرةن يفوق ما يقابله      2.27ق     املسااااااااتوا العامل   بفار 

 لاال الجنسين. 2019املستوا العامل  لعا  

  أ  2019سااااااااااادة  ا   78.8ال   2000سااااااااااادة  ا   72.5ارتفع معد  العمر املتوصع لل اث ما   2019   2000بين  ام    •

ساااااااااااااداة  اا    67.17ال   2000ساااااااااااااداة  اا   62.27( ما HALE توصع لل ااث  فس الوصات ارتفع معاد  العمر الصاااااااااااااملأ امل
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 11.63ال   2000سدة  ا   10.23بمعا  ذلك زاةت  دة السدوات ال  ية املفقوةع لدا اإل اث  أ األرةن ما    2019

 .2019سدة  ا  

ا رفض متوسااس العمر الصااملأ املتوصع  أ األرةن لل اث باملقار ة مع الذكور بفجوع   2019-2000للفترع ما بين  ام    •

رع ال ح تفوق فايا العمر  ساااااادةي  باملقار ة مع املسااااااتوا العامل  للفرق بين الجنسااااااين لدفس الفت  1.33-تقدر باملتوسااااااس 

سااادة     املساااتوا العامل ي بمعا  بن اإل اث   2.5املتوصع  دد امليالة لل اث     متوساااس العمر املتوصع للذكور بفارق 

 أ األرةن يتمتعا اعمر  اااااااااااااملأ افتراعاااااااااااااصح  دد امليالة اص  ما الذكور     املساااااااااااااتويا الوعاح      املساااااااااااااتوا العامل  

 الجنسين.  باملقار ة مع الفرق بين

 

 2019-2000يابار: اتجره     الس وات غير الا  ل التي يقضيهر كل م  الذ وي واإل رث في األي ن للفتر  

 ساااااااااااادوات    يمقياس صائم     الوصت يجمع ساااااااااااادوات العمر املفقوةع اساااااااااااااب الوفيات امل ارع  عورت مدامة ال اااااااااااا ة العاملية

العمر املفقوةع اسااااب الوصت الذع تعيشاااه  أ حاتت بص  ما ال ااا ة الكاملة ب  سااادوات ما ال ياع ال ااا ية املفقوةع اسااااب  

 احدع خسارع    DALY تممل     ((Disability-Adjusted life Years DALYs:  سدوات العمر املعدلة حسب اإل اصةي  يسة   العجا

 Years ofمجموع سااادوات العمر املفقوةع اسااااب الوفيات امل ارع  ي  هو بيذا يضااام ما يعاة  سااادة  احدع ما ال ااا ة الكاملة

life lost: YLLs  العجا ب  اإل اااابة باملرا(  سااادوات ال ياع ال ااا ية املفقوةع اسااااب  Years lost due to disability YLDs)   ي

العمر الصاااااااااااااملأ املتوصع  داااد امليالة  تمتع اإل ااااث بمتوساااااااااااااس  مر  داااد امليالة ا    ما الاااذكور  تمتع اإل ااااث بمتوساااااااااااااس  

بمساااااتوا يق   ا مساااااتوا العمر الصاااااملأ املتوصع  دد امليالة للذكوري يعاح ارتفاع  دة السااااادوات ال ح تقضاااااايا اإل اث  أ 

مقار ة مع الذكور فقد بل ت للفترع   إضاااااافية ليسااااات ةائما سااااا ية  اسااااادوات  معبرا  اياال ااااا ة الكاملة    مع فقدان  األرةن

 (4ي3سدة للذكور كما يايايا الشكلين   8.94سدة لل اث مقاب   11.63توسس بامل  2000-2019
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اسااااااااااااتردا  بيا ات ما مصاااااااااااااةر       2019لعا    املراإل  تقليالت  ب  باتسااااااااااااتداة    2019عا  لالتقديرات     صد ب تجت املدامة

متعدةع بما  أ ذلك بيا ات التسااااااجي  ال يوع الوعديةي  تخر التقديرات ما البرامج الفدية ملدامة ال اااااا ة العاملية ي  شااااااركا  

 .6بين الوكاتتاألمم املتقدع  املجمو ات املشتركة 

ساادوات العمر املفقوةع اساااب   املؤشاارات ذات العالصة   DALYsياهر ما تقلي  مؤشاار ساادوات العمر املعدلة حسااب اإل اصة  

( حسااااااااااب الجنس     YLDs  العجا ب  اإل ااااااااااابة باملرا(  ساااااااااادوات ال ياع ال اااااااااا ية املفقوةع اساااااااااااب  YLLsالوفيات امل ارع  

 مستوا األرةن ال :

ما السااااااكان اتجهت ال  ات رفاا خال  الفترع   بلفبن معد   دة ساااااادوات العمر املفقوةع اساااااااب الوفاع لك  مائة  •

سااااادة لك  مائة   9793ما الساااااكان ال    بلفسااااادة لك  مائة    16526الجنسااااايني فقد ا رفضااااات ما   لاال  2000-2019

 .(5ما السكان كما هو م ين  أ الشك    بلف

 

يرتفع متوسااااااااااس  دة الساااااااااادوات املفقوةع لدا الذكور مقاب     إذ  ؛الفجوع بين الذكور  اإل اث  أ  فس الوصت تاهر   •

ساااادة لك  مائة الف   15958ساااادة لك  مائة الف ما الذكور مقاب     17050لدا الذكور    2000اإل اثي فقد بلغ  ا  

ساااااااااااااداة لكا  ماائاة   8677ساااااااااااااداة لكا  ماائاة الف ما الاذكور مقاابا     10881لادا الاذكور   2019ما اإل ااثي كماا بلغ  اا   

  (.6ي كما هو م ين  أ الشك   اثالف ما اإل 

    ال رف اآلخر اتجه معد   دة الساااادوات ال اااا ية املفقوةع اساااااب العجا ب  املرا ال  اترتفاعي إذ ارتفع ما     •

ي كما هو  2019لك  مائة الف ما الساااااااكان  ا     سااااااادة  8573 ال   2000سااااااادة لك  مائة الف ما الساااااااكان  ا     7791

يرتفع معد  السدوات    إذصت تاهر الفجوع بين الذكور  اإل اث حسب هذا املؤشر    أ  فس الو ي (5م ين  أ الشك   

 
6 https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-leading-

causes-of-dalys 
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مقاابا    اإل ااثساااااااااااااداة لكا  ماائاة الف ما   9044 اإل ااث  لادا  2000مقاابا  الاذكوري فقاد بلغ  اا   اإل ااثاملفقوةع لادا 

   مقاب   اإل اث  لك  مائة الف ما  ساااااادة  9927  اإل اثلدا   2019ساااااادة لك  مائة الف ما الذكوري كما بلغ  ا     6625

 (.6كما هو م ين  أ الشك    ما الذكور  بلفسدة لك  مائة   7252

 

  بين الذ وي واإل رث في األي ن    DALYر بساااااعب اإل رقل  األسااااانرش الاألااااا   األولى اة تنال بسااااا وات الاع  اةفقو    خرمسااااار:  

 برال تعر   لى قوا   ب ر رت م ظعل الا ل الارة ل

 DALY)7باساااتردا  سااادة ال ياع املعدلة حساااب اإل اصة     أ األرةن   ب  املرا  تتيح تقديرات مدامة ال ااا ة العاملية حسااااب

إل ااااااااااااابة  العجا ب  ااساااااااااااااب   أ األرةن     دة الساااااااااااادوات ال اااااااااااا ية املفقوةعبلغ مجم   (ي فقد 3    الدقو الذع ي يده الجد    

سااااااااااااادوات    %49.9 سااااااااااااادوات مفقوةع لل ااث   %50.1توز ات بماا نسااااااااااااااتاه    ي2019لعاا    بلف ساااااااااااااداة(  1855.3   ب  الوفااع بااملرا

% 72.4% ل)مراا السااارية  16.2مفقوةع للذكوري كما توز ت الساادوات املفقوةع حسااب األمراا لاال الجنسااين بما نساااته  

% إل اااااااااابات ال رقي كما ياهر ما الجد    بن األمراا  ير الساااااااااارية شاااااااااكلت السااااااااااب الرئيس 11.4ل)مراا  ير الساااااااااارية  

فاع لاال الجنسااايني لاايا كا ت األشاااد تلثيرا لدا اإل اث فقد كا ت مساااؤ لة  ا لفقدان السااادوات ال ااا ية  تيجة العجا ب  الو 

 
7 https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-

estimates-leading-causes-of-dalys 

https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-leading-causes-of-dalys
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% لدا الذكوري      ال رف اآلخر شاكلت اإل اابة     ال رق ما  67.9% ما السادوات ال ا ية مقاب   76.9فقدان ما نسااته  

 % لدا اإل اث.7.5% ما السدوات املفقوةع لدا الذكور مقاب  15.4نساته 

 YLDs )2019سدوات ال ياع ال  ية املفقوةع اساب اإل اصة  يع  دة ال( توز 3جد    

 

ساادوات العمر ال اا ية اسااب العجا ب  اإل ااابة باملرا    تتيح صوا د بيا ات مدامة ال اا ة العاملية تصاانيف بساا اب فقدان

  ( األساا اب العشاار األ ل  املسااؤ لة  ا الساادوات ال اا ية املفقوةع لدا الذكور  اإل اث8ي7(ي  تبرز األشااكا   DALY  ب  الوفاع

 ما  اصع هذ  القوا د لل يا اتي  ياهر مايا ما ي أ: 2019 أ األرةن  ا  

خساااااااااارع   تفقد سااااااااا ا  الجنساااااااااينيشاااااااااكلت ال اتت املرضاااااااااية ل ديوح الوتةع املصااااااااادر األ   لفقدان السااااااااادوات ال ااااااااا ية لاال 

 ما الذكور. بلفسدة لك  مائة  1766  بمعد ما اإل اث  بلفسدة لك  مائة  1479بمعد 

الملان   إضاااااااااااارابات القلق  النسااااااااااااائية بالترتيبيقابلها  دد الذكور بوجوة األمراا     مااألساااااااااااا اب العشاااااااااااارع لدا اإل اث    ا فرةت

اإل ااث بوجوة ال يااباات الجهااز التدف اااااااااااااصح     ماا يقاابلهاا  دادلادا الاذكور   األسااااااااااااا ااب العشااااااااااااارع  ا فرةت أ حين  يباالترتياب الملااما

 ص ة الهوائية  الشعب الهوائية  الرئة بالترتيب العاشر. سرعا ات الق يالسف أ بالترتيب التاسع

إضاارابات اتكتباب    بمراا  فقدان الساادوات ال اا ية اساااب ا الذكور ارتفاع معدتت    اإل اثالعشاارع لدا    األساا ابما يميز  

ساااااااادة  791ع  الجل ات فقد بلغ معد  القسااااااااار   ما الذكوري   بلفلك  مائة    494ي مقاب   ما اإل اث بلفلك  مائة    938بمعد   

كا ت مساؤ لة  ا خساارع  ال ح  ما الذكوري  بيضاا ات  الاهر  الرص ة    بلفسادة لك  مائة  616مقاب     اإل اثما   بلفلك  مائة  

 .ما الذكور  بلفسدة لك  مائة  485مقاب   اإل اثما  بلفسدة لك  مائة  521بمعد  

ما الذكور  أ حين جا  ترتيبيا   بلفسااادة لك  مائة   1431شاااكلت إ اااابات ال رق السااااب الملان  املساااؤ    ا فقدان ما معدله  

 ما اإل اث. بلفسدة لك  مائة  597 بمعد  التاسع بين األس اب العشرع املسؤ لة  ا سدوات العجا لدا اإل اث 

اساااااب   (  000 ساااادوات ال ياع ال اااا ية املفقوةع  مجموع   

 (DALY  ب  الوفاع العجا ب  اإل ابة باملرا

 كال الجنسين اإل اث الذكور 

 % سدوات % سدوات % سدوات

 ال فيلية(ي  الدفاسااااااااااااية  األمراا السااااااااااااارية  األمراا املعدية  

بااااااالوتةعي  ال اااااااتت   امل ي ااااااة  الفترع   ال اااااااتت املرضااااااااااااايااااااة  أ 

 املرضية الت ذ ية

154.4 16.6 145.7 15.7 300.0 16.2 

 72.4 1343.2 76.9 713.3 67.9 629.9  ير السارية األمراا

 11.4 212.1 7.5 69.2 15.4 142.9 اإل ابات

 100 1855.3 100 928.1 100 927.2 املجموع
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اإل اث  سااااا عة ما األسااااا اب العشااااارع لدا الذكور املساااااؤ لة  ا فقدان السااااادوات ال ااااا ية   العشااااارع لداثما ية ما األسااااا اب  

 السارية. ير  األمرااة ال  تعو 

 

برال تعر   لى قوا   ب ر رت م ظعل   2019: األسااااااانرش الاألااااااا   األولى للو  رت بين الذ وي واإل رث في األي ن لار   سااااااارسااااااار

 الا ل الارة ل

يماا ات تماة  لايا  أ بق  بسااااا اب الوفيات بين الذكور  اإل اث  أ  8بتاحت تقديرات مدامة ال ااااا ة العاملية بيا ات شااااااملة

ي باإلضااااااااافة ال  ترتيب األ لويات  اتحتياجات  أ املجاتت ال ح تمسل فايا ال اجة إل  اسااااااااتملمارات إضااااااااافية  أ  2019األرةن لعا  

( تبرز األسااا اب العشااارع 10ي9ألشاااكا   ي  اتقساااين األ مامل املعيشاااية للداس  القدمات ال ااا ية لتقلي  ما بثار هذ  األمراا  

 .2019األ ل  لوفيات الذكور  اإل اث ما حي  معد  ا تشارها  أ األرةن لعا  

 

 
8-leading-estimates-health-estimates/global-health-global-and-https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality 
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توز ات بماا   ( حاالاة  فااع 26990حساااااااااااااب تقاديرات مداماة ال ااااااااااااا اة العااملياة    2019لعاا    أ األرةن  بل ات مجما  حااتت الوفااع 

 .% ذكور 52.5% إ اث  47.5نساته 

 أ   % ما مجما  الوفياات70.1 بماا يعااة     اإل ااث  فااع للاذكور حاالاة (  19102  كاا ات األسااااااااااااا ااب العشااااااااااااارع األ ل  مساااااااااااااؤ لاة  ا 

 الذكوري% ما مجم   فيات 69.8  اإل اثات % ما مجم   في71.8 بما نساتهي   2019األرةن لعا  

 ير الساااااااااااارية  بمراا القلب اإلصفاريةي    األمراا أ   2019ما األسااااااااااا اب العشااااااااااارع الرئيساااااااااااية للوفاع  أ األرةن  أ  ا   7تممللت  

القصا ة الهوائية    اإل اثي سارعانس الد ي الساارعي بمراا الا  ي سارعان الملدع  دد   الجل اتي بمراا القلب  ارتفاع ضا

%( ما الوفيات ل)ساا اب العشاارع 82.8ما يعاة    لدا اإل اث ال   األ ل  األساا اب الساا عة   بةت التشااوهات القلقية(ي    ي الرئة

 % ما الوفيات  تيجة األس اب العشرع لدا الذكور.74.2لدا اإل اثي  ما يعاة 

ما   بلفلك  مائة    52.7شاااكلت لدا الذكور  األ   للوفيات لدا الذكور  اإل اثي فقد   اتفقارية املصااادربمراا القلب شاااكلت  

 ما اإل اث.  بلفلك  مائة  43.3الذكوري  أ حين شكلت لدا اإل اث 

بين األساااااا اب    ترتيبيا الساااااااةستميزت األساااااا اب العشاااااارع لوفيات اإل اث  ا الذكور بالوفيات الداتجة  ا ساااااارعان الملدع  جا   

ما اإل ااثي  مرا الاهاايمر  ب واع القرف األخرا  جاا  ترتيبياا   بلف فااع لكا  ماائاة    13.8العشااااااااااااارع لوفياات اإل ااث فقاد بل ات  

 الااذكور فقااد كااا اات  فياااتيميز األسااااااااااااا اااب العشااااااااااااارع لوفيااات   بمااا  اإل اااثيما    بلفلكاا  مااائااة    8.4العاااشااااااااااااار فقااد بل اات بمعااد   

رتيبيا الرااع ما بين األساااااا اب العشاااااارع لوفيات الذكوري  صد تساااااارعا ات القصاااااا ة الهوائية  الشااااااعب الهوائية  الرئة. حي  جا  

 ما الذكور. بلف فاع لك  مائة   17.2بل ت 

ب العشر ما الذكور  جا  ترتيبيا الملان  بين األس ا  بلفحالة  فاع لك  مائة   24.2شكلت  فيات الذكور اساب بقواةث ال رق  

مع الذكور    ا تشارا باملقار ةاص     بنيا  إت  اإل اثلوفيات الذكوري كما حافات     بهمي يا النساية بين األس اب العشرع لوفيات 

 .اإل اثما  بلف فاع لك  مائة  9.6 الملاما  بمعد فقد جا  ترتيبيا 

ي  اإل اث ال ح تساب الوفيات لدا    األمراااهم    الا   ما   بمرااالقلب  ارتفاع ض س الد   السارع     بمرااتعتبر الجل ة  

  الجل ات الذكور   ترتيبيا لدافقد حصاااااااااالت     الترتيب الملان   الملال   الرااع  القامس  الساااااااااااةس     التوالأي  أ حين جا   

 .ااع(السالترتيب بمراا الا   الساةس    الترتيب السارع الملاماي    الد  الترتيبالملال ي بمراا القلب  ض س  الترتيب

 أ حين حصااااالت     الترتيب القامس بين األسااااا اب العشااااارع للوفيات   ياملركا الساااااااع  اإل اثاملواليد    حاتت الوفيات بينتقت   

 .بين الذكور 

 القال ة:

ب ادت هاذ  الورصاة لهادفين األ   بياان حقيقاة التراجع  أ ترتياب األرةن     مؤشااااااااااااار الفجوع الدو ياة  أ مجاا  ال ااااااااااااا اة  ال قاا  

    صيد ال ياع  بساا ابهي  الملان  بيان الفجوع بين الجنسااين  أ املجا  الصااملأي  صد بين التقلي  الذع تدا   مؤشااريا رئيسااين  

  ال اااا ة  ال قا      صيد ال ياع ؛ األ   مؤشاااار نساااا ة الجنس  دد امليالة  صد كان ترتيب ملعيار الفجوع بين الجنسااااين  أ مجا

األرةن األ       هذا املؤشار  حقق التكافؤ بين الجنساين اشاهاةع التقرير العامل  للفجوع بين الجنسايني بما املؤشار الملان   هو  

قد بشاااااااااااار التقلي   أ هذ  الورصة ال  بن الفجوع بين الجنسااااااااااين  الفجوع بين الجنساااااااااااين  أ العمر الصاااااااااااملأ املتوصع  دد امليالةي ف

صائمة     هذا املؤشاااااري لاا لم يقدث تراجع فع أ  أ القيم ال ح يساااااتدد  ليه املؤشاااااري  ان التراجع  اتج  ا اساااااتعما  معدع 
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ي  بالتالأ العاملية ما ص   مدامة ال اااااا ة  2020التقرير العامل  للفجوع بين الجنسااااااين لقيم ما ساااااالساااااالة جديدع مقدثة لعا   

    ير  ملية. 2020إمكا ية املقار ة مع تقرير 

بما الهدف الملان  ما هذ  الورصة فهو بيان الفجوع بين الجنسااين  أ الوضااع الصااملأي  صد تدا   التقلي   أ هذ  الورصة الفجوع  

 اااااا ية ال ح يقضااااااايا ك  ما الذكور  بين الجنسااااااين  أ متوسااااااس العمر الصااااااملأ املتوصع  دد امليالة  اتجا   دة الساااااادوات  ير ال

 صاد بين التقليا  تفوق الاذكور     اإل ااث ما حيا  العمر الصاااااااااااااملأ املتوصع  ال  ارتفااع    2019-2000 اإل ااث  أ األرةن للفترع  

 2019-2000 ادة السااااااااااااادوات ال ح تقضااااااااااااااياا اإل ااث  أ األرةن مع فقادان ال ااااااااااااا اة الكااملاة مقاار اة مع الاذكور فقاد بل ات للفترع  

سااااادة للذكوري كما كشاااااف التقلي   ا األسااااا اب العشااااارع األ ل  املرت  ة اسااااادوات    8.94سااااادة لل اث مقاب     11.63وساااااس باملت

( بين الذكور  اإل اث  أ األرةن ي  األسااااا اب العشااااارع األ ل  للوفيات بين الذكور  DALYالعمر املفقوةع اسااااااب اإل اصة ب  الوفاع  

  فقد كشاااق التقلي  إن األمراا  ال اتت ال ااا ية ال ح تسااااب معام الوفيات  أ ي  ةشاااك   ا2019 اإل اث  أ األرةن لعا  

 ذا يا املسؤ لة  ا خسارع بكبر  دة ما سدوات ال ياع ال  ية

اإل اث  سااااا عة ما األسااااا اب العشااااارع لدا الذكور املساااااؤ لة  ا فقدان السااااادوات ال ااااا ية   العشااااارع لداثما ية ما األسااااا اب   

 ير السارية    األمراا أ   2019ما األس اب العشرع الرئيسية للوفاع  أ األرةن  أ  ا    7اريةي  كذلك  الس ير    األمرااتعوة ال  

س الااد ي الساااااااااااااارعي بمراا الا  ي سااااااااااااارعااان الملاادع  داد    بمراا القلااب اإلصفاااريااةي الجل اااتي بمراا القلااب  ارتفاااع ضااااااااااااا

ما يعاة   لدا اإل اث ال   األ ل  األسااااااااااا اب السااااااااااا عة  بةت التشاااااااااااوهات القلقية(ي    يالقصااااااااااا ة الهوائية  الرئة  اإل اثي سااااااااااارعان

 .% ما الوفيات  تيجة األس اب العشرع لدا الذكور 74.2%( ما الوفيات ل)س اب العشرع لدا اإل اثي  ما يعاة 82.8 
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 ورقة حقائق  
 فجوة النوع االجتماعي في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة في األردن 

 

هذاا التقيري اعذد مق ق ذا بذالذز اللمة المذدني ال ني في المجلى األعلى للاذذذذذذذذذ ذان والبذا ذ  
 نت االردن -شيياليئياي في 


