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ن   وم�ی کارگروە مرگ  –) IAA( (ا�چوئ��ال) سن�� المل� ب�مانجمن بنی

 www.actuaries.org/mortalityو�سا�ت: 

  ۱۲شمارە  – ی مرگ و م�ی و طول عمر هاگزارش تازە

ن و کارگروە مرگ  هایگزارش تازەخوان�د  آنچه � های پژوه�ش در زمینه  ّتازەکه باشد  �) IAA( 1سن�� ب�م المل�م�ی انجمن بنی
 دهد. ، پوشش �2018 نوام�� ماە وم�ی و طول عمر را �س از برر� در جلسات این کارگروە در مک��کوسییت  در مرگ

انیهای ارا � به مقاالت �ا سخ�ن  ک کن�د. ئه شدە، روی عبارائت که ز�رشان خط کش�دە شدە کل�توجه: جهت دس�ت

، مک��ک: کارگروە مرگ وم�ی و جمع�تای و جهائن م��وط به مرگمسائل منطقهسمینار  .1 وم�ی و کارگروە مسا�ل مک��کو سییت
 برگزار کردند.  ۲۰۱۸نوام�� جمعییت این سمینار را در 

   .س است انیهای فردی در دس�ت انیهای ارائه شدە با کل�ک بر عنوان سمینار فوق و سپس با کل�ک بر عناو�ن سخ�ن ن سخ�ن منت
س هستند.  اسپان�ائی و  انگل��گزارشهای سمینار به ز�انهای   در دس�ت

در جامعه ا�چوئری ام��کا ارائه کرد. نتایج کل�دی شامل  گزار�ش از تحق�قات اخ�ی   Dale Hall: پژوه�ش از ا�االت متحدە ام��کا .2
 موارد ز�ر هستند: 

a. کاهش �افته، اما �س از آن با دو   ٪۱٫۳، ساالنه به طور متوسط ۲۰۱۲تا  ۱۹۹۹ت متحدە از سال وم�ی جمع�ت ا�اال ن�خ مرگ
 سال گذشته، روند ثابیت داشته است.  ۵مورد افزا�ش در 

b. افزا�ش تاث�ی مرگ در اثر م�ف ، افزا�ش ن�خ مرگ به دل�ل تصادفات، خودک�ش و حمالت، به همراە 2تحل�ل علت مرگ
 دهد. ر را �شان �ب�ش از حد مواد مخد

c. ن اجتما�: ن�خ مرگ ن مقدار منافع�کوم�ی افراد حا�ن در تحل�ل اندازە منافع تامنی ن است،  ٪۱۶۰ ، ب�ش�ت از پنجم پاینی م�انگنی
ن است.  ٪۶۰منافع، کم�ت از پنجم باالی �کبرای افراد حا�ن در وم�ی در حال�که، ن�خ مرگ  م�انگنی

d. اجتما�-اقتصادیمختلف مختص گروههای  وم�ی افزا�ش استفادە از جداول مرگ .  

  ارائه کرد.  وم�ی در انگلستانگزار�ش از پژوهشهای اخ�ی مرگ  Brian Ridsdaleپژوه�ش از انگلستان:  .3

a.  ۲۰۱۸نوام��  ۲۲، منت�ش شدە در انگلستانوم�ی و طول عمر های مرگتازەشمارە چهاردهم موارد مط�ح شدە در 

                                                           
1 International Actuarial Association (IAA) 
2 Cause of Death 

http://www.actuaries.org/mortality
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Mexico_2018/mortality_seminar_program.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Mexico_2018/IAASeminar_Summary_Mexico2018_English.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Mexico_2018/IAASeminar_Summary_Mexico2018_Spanish.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/3_IAA_MWG_US_Mortality_Research_Update_Mexico2018_withNotes.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Minutes/4_Research_in_UK_Mexico2018_BR.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Minutes/4_Research_in_UK_Mexico2018_BR.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Minutes/4_Research_in_UK_Mexico2018_BR.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/4_Mortality_and_Longevity_Update_Nov2018.pdf
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b.  که تحت عنوان بیین پ�ش رو�ش نوآورانه در 
گ

، سالهای از دستپ�ش«ام�د به زند�
گ

 و ن�خ بیین ام�د به زند�
گ

رفته زند�
 ۲۰۴۰-۲۰۱۶مراجع و سنار�وهای جا�گ��ن برای سالهای علت مختلف:  ۲۵۰وم�ی به هر علت �ا به تفک�ک علل برای مرگ
ن مختلف،   ۱۹۵برای  شدە  منت�ش  Lancetدر  مجله پزش� » ۲۰۱۸ا�ت�� ،  Foreman et al, Lancetکشور و �زمنی

 است. 

ن  .4   تاث�ی قتل در ام��کای التنی

Ivan Botello ن تنها ن با داشنت ان میهمان، با اشارە به اینکه کشورهای ام��کای التنی از قتلهای  ٪۲۵جمع�ت جهان،  ٪۱۰، سخ�ن
ن دارند.  ،�شان داد که چرا موارد قتلاند، در �ا� جهان را به خود اختصاص داە  در ام��کای التنی

گ
در  چنان تاث�ی بزر�

ن مقابل،  از کل موارد قتل در جهان را  دارند.  ٪۵جمع�ت جهان تنها  ٪۶۵کشورهای آس�ائی با داشنت

ن   ۴۹-۱۵وم�ی مردان به تفک�ک علت، در فاصله سین ا�سه ن�خ مرگتوان با مقاین نتایج را � برای کشورهای ام��کای التنی
) �شان داد.  ن  (نمودار باال) با ن�خ م��ور در جهان (نمودار پاینی

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31694-5/fulltext
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ن اجتما�  .5  مک��کدر تامنی

انان میهمان وم�ی ظهور مرگاطالعائت در�ارە  Rocio Gomezو  Marcela Abraham ،Carlos Gonzales سخ�ن
 (

گ
ن اجتما� تجرئ� افرادی که به دل�ل معلول�ت (و �ا از کار افتاد�  �ا معلول�ت از ط��ق تامنی

گ
مشمول در�افت مزا�ای از کارفتاد�

 گردند، ارائه نمودند. �

 وم�ی ناهمگوین در مرگ .6

Ermanno Pitacco وم�ی را ارائه نمود. مقاله خود در�ارە ناهمگوئن در مرگ 

 کشورهاوم�ی  گزارش مرگ .7

a. Gyula Horváth  در مجارستان �س از جنگ جهائن را به همراە  وم�ی در مجارستانگزار�ش از مرگ 
گ

تحل�ل ام�د به زند�
 ارائه کرد.  دوم

b. Hiroshi Yamazaki را ارائه نمود.  وم�ی در ژاپنگزار�ش تازە از مرگ 

 ب�مه کردن سالمندان .8

 مطالی� را ارائه نمود.  Keiko Imuroدک�ت 

 در روس�ه .9
گ

  ام�د به زند�

Dmitri Pomazkin ائن در خصوص ن چشم سخ�ن  در روس�ه � ن�م قرن اخ�ی و همچننی
گ

انداز آن برای س�ی تحول ام�د به زند�
 ارائه کرد.  ۲۰۳۰سال تا سال  ۸۰رس�دن به سن 

 وم�ی گ��نش مدلهای مرگ .10

Michael Sherris  کت کند ائن در جلسه کارگروە �ش ن دل�ل پرو�وزال پژوه�ش ا�شان  . بنتوا�ست برای ارائه این سخ�ن ه همنی
به �شست بعدی  »وم�ی برای ساخت، مقا�سه و گ��نش مدلهای مرگا هالگوی مبتین بر تج��ه و تحل�ل دادە«تحت عنوان 

   موکول شد. 

 در حال اجراپژوهشهای  .11

، کار بر روی  پروژەکارگروە مرگ  دهد: های پژوه�ش ذ�ل را ادامه �وم�ی

a. ��ون  North American Actuarial Journal: این پروژە تکم�ل شدە و در انتظار تای�د مجله پژوه�ش س�گارهای ال��ت
 برای انتشار است. 

b. ن باال  در  وم�ی پروژە مرگ  : کار بر روی این پروژە در حال حا�ن متوقف شدە است. (سالمندان) تر سننی

c. فت حاصل شدە و  ۸برای  ،عامل مورد مطالعه ۱۰از م�ان  یندە: وم�ی آای بلند مدت در مرگمحرکه پ�شن��س مورد پ��ش
 کامل خواهد شد.   ۲۰۱۹مقاله در سال 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Minutes/6_Mexican_Social_Security.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/15_Heter_MWG_2018_Ermanno.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/15_Heter_MWG_2018_Ermanno.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/15_Heter_MWG_2018_Ermanno.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/16.1a_Hungarian_Country_Report_Nov2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/16.1a_Hungarian_Country_Report_Nov2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/16.1a_Hungarian_Country_Report_Nov2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/16.1b_Development_Life_Expectancy_Hungary_PostWWII_Final.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/16.1b_Development_Life_Expectancy_Hungary_PostWWII_Final.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/16.2_Country_Report_JAPAN_Nov2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/16.2_Country_Report_JAPAN_Nov2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/16.2_Country_Report_JAPAN_Nov2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/20_Prospects_80_Dimitri.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/21_MWG_Mexico_Sherris_Nov2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/21_MWG_Mexico_Sherris_Nov2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/21_MWG_Mexico_Sherris_Nov2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Minutes/7a_E-cigarettes_presentation_SGutterman.pdf
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d. دادە برای علل مرگ و همینطور مواردی از شباهتنها و تفاوتهای آنها شناسائی شدە است. آوری : منابع جمعپروژە علل مرگ
 ) شامل موارد ز�ر است: ۲۰۱۹اهداف بعدی پروژە (برای دست�ائ� در سال 

 آغاز مستندسازی اطالعات  های م��وط به علل مرگ و  ّجستجوی ادب�ات موض�ع در خصوص علل مرگ و دادە
 م��وطه

 ای علل مرگ به تفک�ک کشورها و روند آن در طول زمان ّآغاز تحل�ل دادە 

 �ا  ۲۰۱۹وم�ی در سال گذاری تحل�ل مقدمائت در �شست بعدی کارگروە مرگبه اش�ت

e.  بارە تحوالت جاری و آیندە در  : منظور از این پروژە، ارائه نگا� جامع در تروم�ی بهینهمدلهای مرگپروژە پ�شنهادی در�ارە
ی عم� در محاسبات فین و ب�ممدلسازی مرگ ن مدلهای به�ت برای بکارگ�ی سن�� است. مقصود مهم وم�ی با تمرکز بر �افنت

ش برای پژوهشهای آیندە در خصوص این موض�ع است.  خرو�� این پروژە  ن ن ا�جاد انگ�ی �ک  �ی ار ثان��ه از این پروژە ن�ی
ح ز�ر است:  ۲۰۱۹بود. اهداف م��وطه در سال  مقاالت خواهد   به �ش

 با تمرکز بر جستجو برای ادب�ات موض�ع در�ارە مدلهای مرگ ، ، توم�ی ن مدلهای به�ت کم�ل شکاف موجود برای �افنت
 خواهد شد. 

 ای در این خصوص آمادە خواهد شد. پ�شن��س مقاله 

ن اجتما� و روند مرگ«سمینار . ۱۲ ن دی»وم�ی س�استگذاری عمو�، تامنی  ۲۰۱۹�  ۱۴�، ، واشنگنت

(�ک روز پ�ش از  ۲۰۱۹ ماە � ۱۴ر�زی برای برگزاری سمیناری در روز وم�ی و کارگروە مسائل جمعییت در حال برنامهکارگروە مرگ
ن  ن  ّسن�� (ا�چوئ��ال) و کمیتهالمل� ب�مآغاز �شست انجمن بنی هستند. خواهشمند است در  DCای م��وطه) در شهر واشنگنت

کت در این سمینار، برنامه  ر�زی الزم بفرمای�د.  صورت تما�ل به �ش
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https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Minutes/7b_Older_Age_Mortality_project_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Mexico_2018/Documents/9.5_MWG_Project_Better_Mortality_Models.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Washington_May2019/Washington_Save_the_Date_flyer_May2019_Final.pdf
http://www.actuaries.org/

