
1 
 

 في األردن  الفجوة النوعية في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة

 المجلس األعلى للسكان
مجاصت الفرص معايير تتعلق بفي أربعة لفجون بيل الجىسااايل االعالمي الصاااا رن ال المىتاال اصاتصاااا   التقارير العالمية  تقيس  

تاا أثار تراجع ترتيب األر ن بيل الاتل  اصاتصاااا  ةا تالتم يل السااايالااايا تالتمصااايل العلميا تالصااامة تالحقاة ال  ايا الميانا 
  ا تحاا  المجلس الفجون الىوعياة في مجاال الصااااااااااااااماة تالحقااة ال  اياا المياانمعياار   اال 2020باالمقاار اة مع ااا    2021ااا   

 ف ال  ألحاب هذا التراجع.األال  للس ان للواو 

  :1في مجال الصمة تالحقاة ال  ايا الميان  مل خالل مؤشريل ال  الىمو التالي الفجون الىوعية   معيارتتقيس هذ  التقارير 

( تليس تاحا أ  0.944تمعيار التكافؤ بيل الجىساااااايل هو أاصاااااا   يمة تهي   :الجنس عند الوالدة )أنثى / ذكر( أوال: نسبببببة
يرصااااااااا معايير تبيولوجيا هذ  الىسااااااااحة ثابتةا تا  ا مراف اى ا   ا% مل المواليا الذكور94.4الوص ات اإل اث   تشاااااااا ل أن جب 

اااان مؤشااااارات التىمية    البيا ات هو تمصاااااار التقرير ل ذالتفضااااايل بيل الذكور تاإل اث تالممارلاااااات اص تقالية لجىس المولو ا  
 .األمم المتمان إ ارن الشؤتن اصاتصا  ة تاصجتماعية شعحة الس اناوااا بيا ات أت  االاتلي للبىكالعالمية 

يتواع المرة  أي متوسببا عدد السببنوات التي  مك  أن  –متوسببا الرمر المتوقع عند المي د مع التمت ع لالصببحة والرا ية ثانيا:  
أن  عيشااااااا ا بصااااااامة جيان مع األخذ بعيل اصاتحار الساااااااىوات الضاااااااالعة الىاتجة ال العى  تالمر  تلاااااااوة الت ذ ة ت يرها مل 

تمعيار   ات مىظمة الصااااامة العالمية. اااان بيا ات مرصاااااا الصااااامة العالميةاالعوامل ذات الصااااالةا تمصاااااار التقرير ل ذ  البيا
تليس تاحاا تال  ااتحار أن الىسااااة  ميلل بشااا ل إبيعي إل  العية لفترن أإول مل الرجالا    1.066التكافؤ بيل الجىسااايل هو 

 وات أإول مل الرجل. تال  هذا الىمو  عتبر التقرير التكافؤ ممقًقا إذا ااشت المرأنا في المتولط خمس لى

 يبيل ترتيب األر ن ال  هذا المعيار تمؤشراته حسب ما جاة اي أخر تقريريل( 1رام  التالي تالجاتل 

 2020 2021 
 الر مة  ترتيب األردن  الر مة  ترتيب األردن 

 0.957 145 0.971 103 المعيار الفرعي: الصحة والبقاء على قيد الحياة: 
 المؤشرات 

 0.944 1 0.944 1 الجىس اىا الوص ن  سحة 
 0.987 153 1.032 112 متولط العمر المتواع بصمة جيان

 مطالرتنا للر مات التي حصل عليها األردن وفق أخر تقريري  على هذا المعيار  مك  إ جازها على النحو التالي:

 أوال: نسبة الجنس عند الوالدة )أنثى/ ذكر(:

 
1 World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020, 2021 
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( ا حساااب أخر خمس تقارير تم 0.944هذا المؤشااار تهي  ساااحة  ال   حقق األر ن االمة التكافؤ الكامل بيل الجىسااايل  •
( تاليه جاة ترتيب األر ن األتل بيل الاتل التي شاااااااملت ا هذ  التقاريرا تاا 2021ا  2020ا  2018ا  2017مراجعت ا  

 2اإلباحة لماصت اإلج ا  في األر نذ تىمصاااااار حاصت  عزال ذلك ال  القيو  التي تفرضاااااا ا األر ن ال  اإلج ا ا إ
طبيعي التلقالي  صإرا  ( ا تاإلج ا  المتعما القا و ي  الطبي( تالىاتجة ال ألاااحاب إبية م ل ال في حاصت اإلج ا 

ت التخلص مل الجىيل الميت في رحم األ ا أت إل قاذ حيان األ  في حالة تجو  مضااااااااااااااافات ل ا مع الاااااااااااااتمرار المملا أ
ت الحا ما   ون إج اضااا  التشااوهات الخلقية التي ص  م ل مع ا إن  عية الجىيل بعا الوص ن  تتمتاا ال  فتوال شاارعية(ا 

أمىا أل ه يتم في المسااااتشااااايات العامة تمت إشااااراف لجىة إبية تما  حاجة األ  الصاااامية ل ذ  العمليةا تا س ذلك تما 
 القا و يا ف و ممر  تمجر ا تص  سمح به في األر ن. قع ضمل حاصت اإلج ا  المتعما  ير 

الااتل العربياة حصاااااااااااااالات ال  الرتحاة األتل  مع األر ن تهي  الجزالرا الحمريلا تمل الجااير بااإلشااااااااااااااارن إلياه أن ا لاب   •
 .الكويتا لبىانا امانا السعو  ةا اطرا لورياا تو سا تاإلمارات المتمان تاليمل(

 عند المي د مع التمت ع لالصحة والرا ية متوسا الرمر المتوقع   ثانيا:

  138  مل  112تراجع ترتيب األر ن ال  هذا المؤشاااااار مل    2021ا  2020حسااااااب أخر تقريريل للفجون بيل الجىساااااايل   •
ال   ال  ترتيب األر ن بيل الاتل فقا تراجع مما أثر لااااااااااالحا   2021 تلة( اا     156 مل  153ال     2020 تلة( اا   

 .2021اا   146ال   2020اا   103مل ترتيب   الصمة تالحقاة ال  ايا الميان   معيار

ا  2020ا  2018تبتتحع  يم متولاط العمر الصامي المتواع اىا الميال  التي الاتىات الي ا تقارير الفجون بيل الجىسايل   •
ال  الىمو المبيل في األشا ال   2020بيا ات المرصاا الصامي العالمي المماثة اا   ( تما  قابل ا مل تااع اااان  2021

 التالية  ظ ر أن:

 
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 

 
 تراة موا  حول اإلج ا  في األر نا  2018المجلس األال  للس انا  2
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( ااتمات ال  تواعات  يم متولاااااااط العمر الصااااااامي المتواع 2020ت  2018أن تقارير الفجون بيل الجىسااااااايل ل اوا    ▪

ال   يم لالاتماا    2021لعاا     ا تقلات في تقريرهااثم   العاالمياةاالمعاان مل ابال مىظماة الصااااااااااااااماة    201634لعاا    ل ر ن
تالمىشااااااورن ال  اااان بيا ات المرصااااااا العالمي لمىظمة الصاااااامة العالمية  لاااااالساااااالة تماي  اا     2019المؤشاااااار لعا  

 ير اابلة للمقار ة مع تقايرات مىظمة هذ  السااااااالسااااااالة    الجايان فيالتقايرات    في مىشاااااااورات ا ال  أنالتي تىو  ت (ا  2020
 .الصمة العالمية الصا رن لابًقا

 

 

 

(  2020ا ت2018 يم متولااااط العمر الصاااامي لت اث في تقرير  الفجون بيل الجىساااايل   اتجا ال  الطرف اآلخر فان   ▪
تالذ  الااااااتخا   يم مل لاااااالساااااالة التقايرات المماثة لمىظمة الصاااااامة العالمية اا     2021ال اصتجا  في تقرير    ختل 
مل الساالساالة المماثة اا     2019بالااتخاامه لقيم اا     2021يبيل كيف ت ير اصتجا  في تقرير    1رام ا الشاا ل  2020
 الصا رن ال مىظمة الصمة العالمية. 2020

ا  2018تالموحان في تقارير الفجون بيل الجىساايل لعامي   2016الااتخاا   تواعات المؤشاار لعا    تاليه فان اص تقال مل •
للتعبير ال تضااااع األر ن ال     2020مل تااع لاااالساااالة مماثة اا     2019ال  الااااتخاا   يمة المؤشاااار لعا    2020ت

المؤشاااااارا فكما هو مبيل في  األر ن ال  هذا ترتيب  تراجع  هو الساااااابب في؛  2021هذا المؤشاااااار في تقرير الفجون لعا  
( ا ففي  0.9868ال     2021( تراجعت حساااب تقرير اا   1.032   2020( بل ت االمة األر ن اا   1الجاتل رام  

( حافظ متولاط اا  الساىوات الصامية المتواعة  لكال الجىسايل ال  الاتقرار خالل الفترن 2حيل  كما يبيىه الشا ل رام  
 ساااااحة  العمر المتواع الصااااامي لت اث ال  العمر المتواع الصااااامي للذكور  أ  لم  مصااااال ت يير ال     2015-2019

ا تان التراجع  اتج ال اص تقال ال  الاتخاا   يم مل لالسالة جايان مختلفة كليا ال السالسالة  2019-2015خالل الفترن
 السابقة.

 والروامل ذات الر قة ثالثا: الفجوة بي  الجنسي  في متوسا الرمر الصحي المتوقع عند المي د

  (2كما هو مبيل في الجاتل رام   تفوق الذكور ال  اإل اث مل حي  متولاااااااااااااط العمر الصااااااااااااامي المتواع اىا الميال  •
أن المرأن األر  ية تقضاااي لاااىوات أإول مل الرجل في أتضااااة  ير صاااميةا ص لااايما تأ  ا  اضاااية رليساااة تهي  ع س 

 
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 

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 
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المؤشاااااااااااريل للمرأن تالرجل للفترن   ( يبرز تواعات2ا تالجاتل رام  تتفوق ال  الرجل مل حي  العمر المتواع اىا الميال 
 ا تيظ ر:2000-52019

 2019- 2000للفترن  حسب الجىسلصمي اىا الميال  العمر المتواع اىا الميال  تتواعات العمر ا( 2جاتل  

 الرمر المتوقع عند المي د 
Life expectancy (LE) at birth  

 الرمر الصحي المتوقع عند المي د
Healthy life expectancy (HALE) at 

birth 
 ك  الجنسي   الذكور  اإلناث  ك  الجنسي   الذكور  اإلناث 

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 

  77.9لااااااىة ال     72.6مل   اىا الوص ن لكال الجىساااااايل مجتمعيل المتواع  العمرا ارتفع متولااااااط  2019ت  2000بيل اامي  •
تلت اث لاااىة   3.9  بمقاارلاااىة ت   77ال     2000اا     73.1ارتفع مل  لاااىواتا تللذكور  5.3بمقاار   ا   2019لاااىة اا   
 لىة. 6.3بمقاار  2019اا   78.8ال   2000اا   72.5ارتفع مل 

ا بلغ ال  المساااااااااتوال العالمي  2019لاااااااااىة اا     77.9في حيل بلغ العمر المتواع لكال الجىسااااااااايل اىا الميال  في األر ن    •
لاااىةا أما للذكور    4.6لاااىةا بمعى  أن العمر المتواع اىا الوص ن لكال الجىسااايل في األر ن  فوق المعال العالمي ب   73.3

  78.8لىةا تلت اث في األر ن بلغ   6.2لىة تبفارق   70.8مستوال العالمي  لىة تيقابل ذلك ال  ال  77في األر ن فقا بلغ  
 لىة.  2.9لىة تبفارق  75.9مقابل  2019لىة اا  

تبالمقار ة مع لاااىةا   1.9لت اث ال الذكور بفجون تقار بالمتولاااط    في األر ن تفوق متولاااط العمر المتواع  2010بعا اا    •
المسااااااااتوال العالمي لىفس الفترن تفوق العمر المتواع اىا الميال  لت اث ال  متولااااااااط العمر المتواع للذكور ال  المسااااااااتوال  

ال  المسااااتوال    أإول مل الذكوراىا الميال  بمعى  أن اإل اث في األر ن يتمتعل بعمر افتراضااااي  لااااىة    5.1العالمي بفارق  
  ة مع الفارق بيل مستوال العمر المتواع بيل اإل اث تالذكور ال  المستوال العالمي.الوإىي تبفارق اال بالمقار 

لااىة اا     63.6مل   ا ارتفع متولااط العمر الصاامي المتواع اىا الميال  لكال الجىساايل مجتمعيل2019ت  2000بيل اامي  •
اا     68.06ال     2000  لاااااىة اا   64.95ارتفع مل بمقاار أربع لاااااىواتا تللذكور   ا2019لاااااىة اا     67.6ال     2000
 لىة. 4.9بمقاار ت  2019لىة اا   67.17ال   2000لىة اا   62.27ارتفع مل تلت اث  الىة 3.11بمقاار  2019

ا بلغ ال   2019لاااااااااىة اا    67.6في حيل بلغ متولاااااااااط العمر الصااااااااامي المتواع لكال الجىسااااااااايل اىا الميال  في األر ن  •
تيقابل ذلك    2019اا    لاااىة  68.06لاااىةا أما للذكور في األر ن فقا بلغ   3.9بفارق ب أ  لاااىة   63.7المساااتوال العالمي  

لاىة    64.9مقابل    2019لاىة اا     67.17لاىةا تلت اث في األر ن بلغ   5.56لاىة تبفارق    62.5ال  المساتوال العالمي  

 
5 https://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXREGv?lang=en 

https://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXREGv?lang=en
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 فوق ما  قابله ال   في األر ن لاااااااىة. بمعى  أن العمر الصااااااامي المتواع اىا الوص ن    2.27تبفارق  المساااااااتوال العالمي   ال 
 لكال الجىسيل. 2019المستوال العالمي لعا  

  2019لااااااااااىة اا     78.8ال     2000لااااااااااىة اا     72.5ارتفع معال العمر المتواع لت اث مل   2019ت  2000بيل اامي  •
لاىة اا     67.17ال     2000لاىة اا     62.27( مل HALE مي المتواع لت اث تفي  فس الوات ارتفع معال العمر الصا

  11.63ال     2000لاىة اا     10.23بمعى  ذلك زا ت اا  الساىوات الصامية المفقو ن لاال اإل اث في األر ن مل   2019
 .2019لىة اا  

بفجون   بالمقار ة مع الذكور لت اثمتولاااااااط العمر الصااااااامي المتواع في األر ن   ا خفض  2019-2000للفترن ما بيل اامي   •
العمر المتواع في ا   تفوق التي لىفس الفترن للفرق بيل الجىساايل  لااىةا تبالمقار ة مع المسااتوال العالمي  1.33-تقار بالمتولااط  

لمرنى أن اإلناث في األردن   توال العالمياال  المس لىة  2.5ال  متولط العمر المتواع للذكور بفارق  اىا الميال  لت اث
على المسبببتوي  الو ني وعلى المسبببتول الرالمي لالمقارنة مع  م  الذكور   اقلافتراضبببي عند المي د صبببحي  يتمتر  لرمر 

 الفرق بي  الجنسي . 
ا الميال  بمساتوال تمتع اإل اث بمتولاط امر اىا الميال  اال  مل الذكور تتمتع اإل اث بمتولاط العمر الصامي المتواع اى  •

مع    قل ال مساااتوال العمر الصااامي المتواع اىا الميال  للذكورا  عىي ارتفاة اا  الساااىوات التي تقضاااي ا اإل اث في األر ن
  2019- 2000مقار ة مع الذكور فقا بل ت للفترن   إضاااااايية ليسااااات  الما صااااامية  بسننات   معبرا اى االصااااامة الكاملة    فقاان

 (4ا3لىة للذكور كما يبيى ا الش ليل   8.94لىة لت اث مقابل  11.63بالمتولط  

 
 2019-2000للفترة   اإلناث في األردنكل م  الذكور و قضيها   عدد السنوات غير الصحية التي  اتجاهرالرا: 

تلااااااىوات   امقياس االم ال  الوات  جمع لااااااىوات العمر المفقو ن بساااااابب الوييات المح رن  إورت مىظمة الصاااااامة العالمية •
العمر المفقو ن بسابب الوات الذ  تعيشاه في حاصت أال مل الصامة الكاملة أت لاىوات مل الميان الصامية المفقو ن بسابب 

 DALYتم ل ت  ((Disability-Adjusted life Years DALYs:  لاااىوات العمر المعالة حساااب اإلاااةا تيسااام   العجز
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مجموة لىوات العمر المفقو ن بسبب الوييات المح رن  ا تهو ب ذا  ضم تاحان خسارن ما  عا ل لىة تاحان مل الصمة الكاملة
 Years of life lost: YLLs العجز أت اإلصابة بالمر ( تلىوات الميان الصمية المفقو ن بسبب  Years lost due 

to disability YLDs)   2019لعا    المر إل  تمليالت ابة باصلاااااااااتىا     2019عا  لالتقايرات  تاا أ تجت المىظمةا   
الااااااااااتخاا  بيا ات مل مصااااااااااا ر متعا ن بما في ذلك بيا ات التسااااااااااجيل الميو  الوإىيةا تةخر التقايرات مل البرامج الفىية ت 

 .6بيل الوكاصتلمىظمة الصمة العالمية ا تشركاة األمم المتمان تالمجمواات المشتركة 
لاااااىوات العمر المفقو ن تالمؤشااااارات ذات العالاة   DALYs ظ ر مل تمليل مؤشااااار لاااااىوات العمر المعالة حساااااب اإلاااة   •

حساااااب  (YLDs  اإلصاااااابة بالمر  أتالعجز  ( تلاااااىوات الميان الصااااامية المفقو ن بسااااابب  YLLsبسااااابب الوييات المح رن  
 :الجىس ال  مستوال األر ن ال 

  2019-2000أن معال اا  لاااااااىوات العمر المفقو ن بسااااااابب الوفان لكل مالة ال  مل السااااااا ان اتج ت ال  اص خفا  خالل الفترن   •
لااىة لكل مالة ال  مل الساا ان كما هو مبيل    9793لااىة لكل مالة ال  مل الساا ان ال    16526لكال الجىساايلا فقا ا خفضاات مل  

يرتفع متولاااااااااط اا  الساااااااااىوات المفقو ن لاال الذكور    إذتفي  فس الوات تظ ر الفجون بيل الذكور تاإل اث  ا  (5الشااااااااا ل  في 
لىة لكل مالة ال     15958لىة لكل مالة ال  مل الذكور مقابل   17050لاال الذكور    2000مقابل اإل اثا فقا بلغ اا   

لااااااااىة لكل مالة ال     8677لااااااااىة لكل مالة ال  مل الذكور مقابل    10881لاال الذكور    2019مل اإل اثا كما بلغ اا   
 (.6ا كما هو مبيل في الش ل  اثمل اإل 

تال  الطرف اآلخر اتجه معال اا  الساااااااااااىوات الصااااااااااامية المفقو ن بسااااااااااابب العجز أت المر  ال  اصرتفاةا إذ ارتفع مل  •
ا كما هو 2019لاااااىة لكل مالة ال  مل السااااا ان اا     8573ال     2000لاااااىة لكل مالة ال  مل السااااا ان اا     7791

يرتفع معال السااااااااىوات    إذلوات تظ ر الفجون بيل الذكور تاإل اث حسااااااااب هذا المؤشاااااااار تفي  فس اا  (5مبيل في الشاااااااا ل  
  6625مقابل   اإل اثلاااااىة لكل مالة ال  مل   9044  اإل اثلاال    2000مقابل الذكورا فقا بلغ اا    اإل اثالمفقو ن لاال  

  7252مقابل   اإل اث  مل لاااااااااىة لكل مالة ال  9927  اإل اثلاال    2019لاااااااااىة لكل مالة ال  مل الذكورا كما بلغ اا   
 (.6كما هو مبيل في الش ل   لىة لكل مالة ال  مل الذكور
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 في األردن  بي  الذكور واإلناث (DALY اإلعاقة لسبب األسباب الرشرة األولى المرتبطة لسنوات الرمر المفقودة : خامسا
 لاالعتماد على قواعد بيانات منظمة الصحة الرالمية 

  DALY)7بالاتخاا  لاىة الميان المعالة حساب اإلاااة    في األر ن ابة المر  تتيح تقايرات مىظمة الصامة العالمية حسااب
اإلصااااااااابة  العجز أت بساااااااابب  في األر ن  اا  السااااااااىوات الصاااااااامية المفقو نبلغ مجمل فقا ا  (3 ال  الىمو الذ  يبيىه الجاتل  

لااااىوات    %49.9تلااااىوات مفقو ن لت اث   %50.1توزات بما  ساااابته   ا2019لعا    أل  لااااىة(  1855.3   أت الوفان بالمر 
%  72.4% ل مرا  السااارية ت16.2مفقو ن للذكورا كما توزات السااىوات المفقو ن حسااب األمرا  لكال الجىساايل بما  ساابته  

شاا لت الساابب الرليس  األمرا   ير السااارية  ا كما  ظ ر مل الجاتل  أن% إلصااابات الطرق 11.4ل مرا   ير السااارية ت
الجىسااااايلا لكى ا كا ت األشاااااا تاثيرا لاال اإل اث فقا كا ت مساااااؤتلة ال   لكالفان  لفقاان الساااااىوات الصااااامية  تيجة العجز أت الو 

شا لت اإلصاابة ال  الطرق  ا تال  الطرف اآلخر  % لاال الذكور67.9% مل الساىوات الصامية مقابل  76.9فقاان ما  سابته 
 % لاال اإل اث.7.5% مل السىوات المفقو ن لاال الذكور مقابل 15.4ما  سبته  

 YLDs )2019سىوات الميان الصمية المفقو ن بسبب اإلاااة  يع اا  التوز  ( 3جاتل  

 

أت  سبنوات الرمر الصبحية لسبب الرجو أو اإلصبالة لالمر     تتتيح اوااا بيا ات مىظمة الصامة العالمية تصاىيف ألاحاب فقاان
 ( األلااحاب العشاار األتل  المسااؤتلة ال السااىوات الصاامية المفقو ن لاال الذكور تاإل اث8ا7   األشبكالوتبرز ا (DALY   الوفان

 ، ويظهر منها ما يلي:م  واقع هذه القواعد للبيانات 2019في األردن عام 
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العجز أت  بسبب  ( 000 لىوات الميان الصمية المفقو ن مجموة  
 (DALY  أت الوفان اإلصابة بالمر 

 كال الجىسيل اإل اث  الذكور 
 % السىوات % السىوات % السىوات

  (اتالطفيليااةاألمرا  المعااا ااة  األمرا  السااااااااااااااااريااة  
تالىفالااااااااااااية تالماصت المرضااااااااااااية في الفترن المميطة 

 بالوص نا تالماصت المرضية الت ذتية
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 األمرا 
 11.4 212.1 7.5 69.2 15.4 142.9 اإلصابات

 100 1855.3 100 928.1 100 927.2 المجموة

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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خساااااارن  تفقا لااااابب  الجىسااااايلاشااااا لت الماصت المرضاااااية لماي ي الوص ن المصاااااار األتل لفقاان الساااااىوات الصااااامية لكال  •
 مل الذكور. أل لىة لكل مالة  1766 تبمعالمل اإل اث  أل لىة لكل مالة  1479بمعال

ال ا ي تإضااااارابات القلق    الىساااااالية بالترتيب قابل ا اىا الذكور بوجو  األمرا    امااأللاااااحاب العشااااارن لاال اإل اث  ا فر ت •
اإل اث بوجو  الت ابات الج از التىفسااااااي   اما  قابل ا اىالاال الذكور   األلااااااحاب العشاااااارن ا فر تفي حيل  ابالترتيب ال امل

 بالترتيب العاشر.تلرإا ات القصحة ال والية تالشعب ال والية تالرلة  االسفلي بالترتيب التالع

إضااااااارابات  أمرا   فقاان الساااااااىوات الصااااااامية بساااااااببال الذكور ارتفاة معاصت   اإل اثالعشااااااارن لاال    حابلااااااااألما  ميز   •
الجلطااات فقااا بلغ معااال ت مل الااذكورا    أل لكاال مااالااة    494ا مقاااباال  مل اإل اااث  أل لكاال مااالااة    938اصكتئاااب بمعااال  

التي  مل الذكورا تأ ضااا اص  الظ ر تالر حة    أل لااىة لكل مالة   616بل مقا  اإل اثمل    أل لااىة لكل مالة   791الخسااارن 
 .مل الذكور أل لىة لكل مالة  485مقابل  اإل اثمل  أل لىة لكل مالة  521كا ت مسؤتلة ال خسارن بمعال 

مل الذكور في حيل جاة   أل لااىة لكل مالة   1431شاا لت إصااابات الطرق الساابب ال ا ي المسااؤتل ال فقاان ما معاله   •
 مل اإل اث.  أل لىة لكل مالة   597تبمعال ترتيب ا التالع بيل األلحاب العشرن المسؤتلة ال لىوات العجز لاال اإل اث  

لاااحاب العشااارن لاال الذكور المساااؤتلة ال فقاان الساااىوات الصااامية  اإل اث تلاااحعة مل األ  العشااارن لاالثما ية مل األلاااحاب   •
 السارية. ير  األمرا تعو  ال  

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

health-estimates-leading-causes-of-dalys 

لاالعتماد على قواعد بيانات منظمة   2019في األردن لرام    : األسبببباب الرشبببرة األولى للو يات بي  الذكور واإلناثدسببباسبببا
 الصحة الرالمية

https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-leading-causes-of-dalys
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 م ل اصاتما  الي ا في بم  ألااااحاب الوييات بيل الذكور تاإل اث في  8مىظمة الصاااامة العالمية بيا ات شاااااملةأتاحت تقايرات  
ا باإلضاااافة ال  ترتيب األتلويات تاصحتياجات في المجاصت التي تمسي في ا الماجة إل  الااات مارات إضاااايية 2019األر ن لعا  

( تبرز األلاحاب العشارن 10ا9ا تاألشا ال  تمسايل األ ما  المعيشاية للىاست   األمرافي الخامات الصامية لتقليل مل أثار هذ  
 .2019في األر ن لعا   األتل  لوييات الذكور تاإل اث مل حي  معال ا تشارها

 

  ( حاالاة تفاان 26990حسااااااااااااااب تقاايرات مىظماة الصااااااااااااااماة العاالمياة    2019لعاا   في األر ن  بل ات مجمال حااصت الوفاان  •
 .% ذكور52.5% إ اث ت47.5توزات بما  سبته  

% مل مجمل 70.1تبما  عا ل   تاإل اث  تفان للذكورحالة  (  19102   كا ت األلاااااااااااحاب العشااااااااااارن األتل  مساااااااااااؤتلة ال  •
 الذكورا% مل مجمل تييات 69.8ت اإل اث% مل مجمل تييات 71.8 بما  سبتها ت 2019في األر ن لعا   الوييات

أمرا  القلب  ير السااااااااارية    مرا األفي    2019مل األلااااااااحاب العشاااااااارن الرليسااااااااية للوفان في األر ن في اا     7تم لت   •
 ناإل اثا لاااااارإاط الا ا الساااااا ر ا أمرا  الكل ا لاااااارإان ال ا  اىا  اإلافاريةا الجلطاتا أمرا  القلب تارتفاة ضاااااا

%( مل 82.8ما  عا ل   لاال اإل اث ال   األتل  األلاااااحاب الساااااحعة تأ تتالتشاااااوهات الخلقية(ا    االقصاااااحة ال والية تالرلة
 % مل الوييات  تيجة األلحاب العشرن لاال الذكور.74.2الوييات ل لحاب العشرن لاال اإل اثا تما  عا ل

  أل لكل مالة   52.7فقا ش لت لاال الذكور    ااألتل للوييات لاال الذكور تاإل اث  اصفقارية المصارأمرا  القلب ش لت  •
 مل اإل اث.  أل لكل مالة  43.3مل الذكورا في حيل ش لت لاال اإل اث 

بيل   ترتيب ا الساااااااااا سبالوييات الىاتجة ال لااااااااارإان ال ا  تجاة   ال الذكور اإل اثوييات  تميزت األلاااااااااحاب العشااااااااارن ل •
مل اإل اثا تمر  الزها مر تأ واة الخرف األخرال   أل تفان لكل مالة   13.8يات اإل اث فقا بل ت األلاااحاب العشااارن لوي

فقا   الذكوروييات األلاااااااااحاب العشااااااااارن ل ميز   أما ااإل اثمل   أل لكل مالة   8.4تجاة ترتيب ا العاشااااااااار فقا بل ت بمعال 

 
8 https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-
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بيل األلاحاب العشارن لوييات  الرابع ملرتيب ا تجاة لارإا ات القصاحة ال والية تالشاعب ال والية تالرلة. حي    تييات  كا ت
 مل الذكور. أل تفان لكل مالة  17.2الذكورا تاا بل ت 

مل الذكور تجاة ترتيب ا ال ا ي بيل األلحاب  أل حالة تفان لكل مالة   24.2ش لت تييات الذكور بسبب بموا ث الطرق   •
ا تشااااااااارا  اال   أ  ا إص اإل اثالعشاااااااار لوييات الذكورا كما حافظت ال  أهميت ا الىساااااااابية بيل األلااااااااحاب العشاااااااارن لوييات  

 .اإل اثمل  أل تفان لكل مالة  9.6 ال امل تبمعالمع الذكور فقا جاة ترتيب ا  بالمقار ة
التي تسااااااابب الوييات لاال   األمرا الكل  مل اهم   تأمرا تارتفاة ضااااااا ط الا  تالسااااااا ر    القلب  تأمرا تعتبر الجلطة   •

  ترتيب ا لاالا فقا حصااااااااااااالت ال  الترتيب ال ا ي تال ال  تالرابع تالخامس تالساااااااااااااا س ال  التواليا في حيل جاة اإل اث
أمرا  الكل   الساااا س ت   الترتيب السااا ر  ال املا ت   الترتيبالا   ال ال ا أمرا  القلب تضااا ط    الترتيب  الجلطات الذكور  
 .السابع(الترتيب  

في حيل حصاااالت ال  الترتيب الخامس بيل األلااااحاب العشاااارن   االمركز السااااابع اإل اثالمواليا   حاصت الوييات بيلتمتل  •
 .للوييات بيل الذكور

 الخ صة:

الفجون الىوعية في مجال الصااامة تالحقاة ال     ال  مؤشااارفي ترتيب األر ن  أاات هذ  الوراة ل افيل األتل بيان حقيقة التراجع  
بيان الفجون بيل الجىساايل في المجال الصااميا تاا بيل التمليل الذ  تىاتل مؤشااريل رليساايل لمعيار    تال ا ي اتألااحابه  الميانايا 

؛ األتل مؤشاااار  سااااحة الجىس اىا الميال  تاا كان ترتيب األر ن  ل الصاااامة تالحقاة ال  ايا الميان  الفجون بيل الجىساااايل في مجا
المؤشار ال ا ي تهو  الفجون   أمااألتل ال  هذا المؤشار تحقق التكافؤ بيل الجىسايل بشا ا ن التقرير العالمي للفجون بيل الجىسايلا  

الفجون بيل الجىسااايل االمة ال     أنالعمر الصااامي المتواع اىا الميال ا فقا أشاااار التمليل في هذ  الوراة ال   بيل الجىسااايل في  
الاااااااااتعمال معا  التقرير  في القيم التي  ساااااااااتىا اليه المؤشااااااااارا تان التراجع  اتج الفعلي  هذا المؤشااااااااارا لكل لم  ماث تراجع  

ا تبالتالي إم ا ية مل ابل مىظمة الصاااااااامة العالمية  2020مي للفجون بيل الجىساااااااايل لقيم مل لاااااااالساااااااالة جايان مماثة لعا  العال
   . ير املية 2020المقار ة مع تقرير  

ال اف ال ا ي مل هذ  الوراة ف و بيان الفجون بيل الجىساااااايل في الوضااااااع الصااااااميا تاا تىاتل التمليل في هذ  الوراة الفجون   أما
ل الجىسااايل في متولاااط العمر الصااامي المتواع اىا الميال  تاتجا  اا  الساااىوات  ير الصااامية التي  قضاااي ا كل مل الذكور  بي

مل حيا  العمر الصاااااااااااااامي المتواع تال     اإل ااثتااا بيل التمليال تفوق الاذكور ال     2019-2000تاإل ااث في األر ن للفترن  
- 2000مع فقاان الصااااااااامة الكاملة مقار ة مع الذكور فقا بل ت للفترن  ر نارتفاة اا  الساااااااااىوات التي تقضاااااااااي ا اإل اث في األ

المرتحطة  األتل العشااااارن  األلاااااحابلاااااىة للذكورا كما كشااااا  التمليل ال   8.94لاااااىة لت اث مقابل   11.63بالمتولاااااط    2019
العشااااارن األتل  للوييات  األلاااااحابت ا ( بيل الذكور تاإل اث في األر ن DALY   الوفان أت  بساااااىوات العمر المفقو ن بسااااابب اإلاااة

إن األمرا  تالماصت الصااامية التي تسااابب معظم ا تبشااا ل اا  فقا كشاااق التمليل  2019بيل الذكور تاإل اث في األر ن لعا   
 الوييات هي ذات ا المسؤتلة ال خسارن أكبر اا  مل لىوات الميان الصمية
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اإل اث تلاااحعة مل األلاااحاب العشااارن لاال الذكور المساااؤتلة ال فقاان الساااىوات الصااامية    العشااارن لاالثما ية مل األلاااحاب    •
 األمرا في    2019مل األلاااحاب العشااارن الرليساااية للوفان في األر ن في اا    7ا تكذلك الساااارية ير    األمرا تعو  ال   

الساااااا ر ا أمرا  الكل ا لاااااارإان  ط الا ا   أمرا  القلب اإلافاريةا الجلطاتا أمرا  القلب تارتفاة ضاااااا ير السااااااارية  
ما  لاال اإل اث ال   األتل   األلاحاب الساحعة  تأ تتالتشاوهات الخلقية(ا    االقصاحة ال والية تالرلة  اإل اثا لارإانال ا  اىا  

% مل الوييات  تيجة األلاااحاب العشااارن لاال  74.2%( مل الوييات ل لاااحاب العشااارن لاال اإل اثا تما  عا ل82.8 عا ل  
 .الذكور

 

 

   2021مراحرة تقرير الفجوة بي  الجنسي  لرام 

 

 تلة مل خالل مؤشر   156 قيس معايير    2021التقرير العالمي للفجون بيل الجىسيل لعا     بعا اصإالة ال  التقرير تبيل ان
تاا تبيل ان     .االمي  ستخا  كإإار لتمايا حجم التفاتتات القالمة ال  الىوة اصجتمااي تتتابع التقا  الممرز بمرتر الوات

مل بيل    138ا  2020كان ترتيحه في تقرير العا  الماضي     تلةا ييما  156العا  المالي مل بيل    131اصر ن صعا إل  المرتحة  
 اامًاا ال  صعيا العالم.  135.6تيتوايع أن  ست رق تمقيق المساتان   تلة.  153

تيقا  التقرير تملياًل معمقا حول الفجوات بيل الجىسيل تاصختالصت الم ىية تالم ارات القالمة ال  الىوة اصجتمااي. تيركز  
تطور الفجوات الىوعية في أربعة مجاصت هي: الفرص اصاتصا  ةا تالتم يل السياليا تالتمصيل العلميا    ال   2021تقرير  

تأشار إل      .تالصمة تالحقاة ال  ايا الميانا كما يارس ألحاب الفجوات تيما  السيالات تالممارلات الالزمة للتعافي الشامل
  36.1ان المطلوبة لسا الفجون العالمية بيل الجىسيل االميا بمقاار جيل كامل  ا از ا ت الم19أ ه مع التمرار تاثير جالمة كوفيا

تتؤكا تقارير  تلية تمملية تراجع   .اا   135.6تأصحمت اليو     2020اا  في تقرير العا  الماضي    99.5ااماا حي  كا ت  
ي  قيس ا التقرير الذ   صار لىويا.. ا بخاصة في المجاصت األربعة الت2020ظرتف الىساة في األر نا تماياا العا  الماضي 

 تأشار التقرير أ ه “حول العالم تعية الىساة مل خالل مؤشر  تواع العمر اىا الوص ن( أك ر مل الرجال. 

  .”%( فما تزال الفجون موجو نا ال  جا ب كل مل  تل اف ا ستانا موريتا يا تاطر  98.7لكل هذا ليس المال في األر ن   
بالمئةا موجو ن في  تل الشرق األتلط تشمال افريقيا التي تش ا    40بمسب التقريرا فإني الفجون األكبر بيل الجىسيلا بموالي  

اامًا. تتصارت ا سلىاا تفىلىاا مؤشر المساتان العالميا  142تقامًا بطيئًا ال  صعيا المساتان. تليست رق لاي هذ  الفجون  مو  
ن ش ات تقامًا ملموظًا في المجالا مى ا اإلمارات تحعت ما الىرتيج ت يوز  يلىاا بمسب التقريرا تأشار التقرير كذلك أني  تًص ااي

ن اربية في المراتب األخيرنا بجا ب تركيا تإيرانا تاا  مل الاتل اصفريقية.   العربية المتمانا تتو وا تصربيا. في حيل جاةت ااي
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ا تفي مؤشر  84ا تفي مؤشر التم يل العلمي في المرتحة  133اة األر ن في المرتحة  تفي مؤشر المشاركة اصاتصا  ة تالفرص ج
مل ج ة اخرالا أكا التقرير أن    .144ا تفي مؤشر التم يل السيالي في المرتحة  145الصمة تالحقاة ال  ايا الميان في المرتحة  

%( ال  جا ب العراقا لورية    15.6لوق العمل  األر ن تاحا مل بيل األربعة  تل األك ر ا خفاضا ال  مستوال المشاركة في 
تأتر  التقرير كذلك ان تاثير جالمة     .”تاليملا” بمعى  أ ىا إذا الت ىيىا اامل المرب تالىزاة لتكون األر ن هي األخفض االميا

% بيل    3.9  % مقابل  5كا ت أك ر تاثيرا ال  الىساة مل الرجال حي  فقات الىساة تظالف ل بمعاصت أال  ب    19كوفيا  
الرجال بمسب مىظمة العمل الاتلية تيرجع ذلك جزليا إل  تم يل ل  ير المتىالب في القطااات التي تعطلت بش ل محاشر جراة  

 اإل الق.

حي  تشير الاصلل إل  أن تاثيرات األزمات  ير ممايان   .تاا لببت الجالمة في تكبا مجتمعاتىا تحياتىا تااتصا  ا خسالر فا حة
حي  املت الىساة في جميع أ ماة العالم ب ل ما اتتيل مل   .ليس الت ىاًة مل ذلك 19- إالق بيل الجىسيلا تكوفياال  اإل

- ليس فقط لم افمة كوفيا– اون بوظال  م ل: رالاات األامال أت الممرضات أت العامالت في مجال الراا ة الصمية تالزرااة
تفي حيل كا ت الىساة في إليعة المعركة ضا الوباةا إصا أن أصوات ل   .وليةا بل أ ًضا لتش يل مستقبل أك ر مساتان تشم19

 .ظلت م ملة خارا صىع القرار

فان أحا اهم اصلحاب التي ا ت ال  تراجع األر ن في مؤشر الصمة هو اا   تاطفا ال  التفسار اطوفة األميىة العامة: 
اة تتماياا أراا   الرن اصحصاةات العامة األحاث في العمر المتواع  التخاا  اصراا  الوإىية الصا رن ال الج ات ذات العال

 تات الوص ن كما هو موضح ا  ا :

 :ارفق هذ  الم و ات المتعلقة بالاليل الصا ر ال  الرن اإلحصاةات العامة 

 
 

 


