
 
  
  
  
  
 

  ١٥-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨

  WHA72.15    من جدول األعمال ٧-١٢البند 
  
  
  

  المراجعة الحادية عشرة 
  للتصنيف الدولي لألمراض

  
  
 

  الثانية والسبعون،جمعية الصحة العالمية 
  

  ١؛عن المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراضالمدير العام رير ابعد النظر في تق
  

ــرون في  ــحة العالمية العشـ ــميات التي اعتمدتها جمعية الصـ أيار/  ٢٢وٕاذ تذكر بلوائح المنظمة بشـــأن التسـ
  ٢؛١٩٦٧مايو 

  
ـــًا وٕاذ تذكر  ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــحة أيضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــدر عن جمعية الصـ ــ ــ ـــ ــ ـــ أيار/  ١٧العالمية الثالثة واألربعين في بالقرار الذي صـ

ــنيف الدولي لألمراض ١٩٩٠  مايو ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــرة للتصـ ــ ـــ ــ ـــ كانون  ١ذ في النفا حيز التي دخلت واعُتمدت فيه المراجعة العاشــ
  ٣؛١٩٩٣الثاني/ يناير 

  
في مجال  وظيفة أساسية من وظائف المنظمةصونه التصنيف الدولي لألمراض و  إعداد تعترف بأن وٕاذ

  ،والمعاييروضع القواعد 

ــلة  تعتمد  -١ ــ ــحية ذات الصـ ـــاكل الصـــ ــــائي الدولي لألمراض والمشــ ــنيف اإلحصـ ـــرة للتصـــ المراجعة الحادية عشــ
ـــرة) ( ـــ ــ ـــ ــ ترتيبات اتخاذ ، رهنًا ب٢٠٢٢كانون الثاني/ يناير  ١ذ في النفا حيزتدخل مقرر أن لاالمراجعة الحادية عشــ

  :التاليةاألساسية العناصر  مكونة من انتقالية

ــلة للفئات المؤلفة من أربعة حروف وأرقام والفئات الفرعية االختيارية المؤلفة من القائمة  ) ١( ـــ ــ ـــ ــ ــ المفصـ
 التي تبين جداول الوفيات والمراضة؛والقوائم الموجزة  ٤خمسة أو ستة حروف وأرقام

                                                           
 .١إضافة  ٧٢/٢٩وج ٧٢/٢٩الوثيقتان ج   ١

 .١٨-٢٠ع  ص  جالقرار    ٢

  .٢٤-٤٣ع  ص  جالقرار    ٣
(تم  https://icd.who.int/browse11/l-m/enالمراجعة الحادية عشرة على الموقع اإللكتروني التالي:  تصفح انظر برنامج   ٤

 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٨االطالع في 
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التعاريف والمعايير ومتطلبات التبليغ المتعلقة بوفيات األمهات واألجنة والوفيات الواقعة في الفترة  ) ٢(
 ١المحيطة بالوالدة ووفيات األطفال حديثي الوالدة والرضع؛

ـــية  ) ٣( ـــ ــ ــية للوفيات وترميز االعتالالت الرئيسـ ــــ ــاســـ ــ ـــ ــباب األســ ــــ ــ القواعد والتعليمات الالزمة لترميز األسـ
 المسببة للمراضة؛

  
  المدير العام القيام بما يلي: تطلب من  -٢

ــيص الموارد الكافية داخل المنظمة لغرض المواظبة على تحدي ) ١( ـــ ـــرة تخصــ ــ ث المراجعة الحادية عشــ
 وصونها وتنقيحها في نهاية المطاف؛

ــــع األدوات  ) ٢( ــ ــت المعتمدة في المنظمة ووضـ ــ ــ ـــمية السـ ــ ـــرة باللغات الرســ ــ ــــر المراجعة الحادية عشــ ــ نشـ
ـــير إقامة  ــائل منها تيســ ــ ــع التنفيذ، بوسـ ــ ــتخدامها موضـ ـــرها واســـ ــونها ونشــ ــ الرقمية وآليات الدعم الالزمة  لصـ

 ريرية القائمة حاليًا؛صالت تربطها بالمصطلحات الس

ــرة،  ) ٣( ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــاء بالدعم بناًء على طلبها في مجال  تطبيق المراجعة الحادية عشـ ــ ــ ـــ ــ ــ تزويد الدول األعضــ
 طريق إتاحة المنصة المخصصة لترجمات المراجعة الحادية عشرة؛ عنيشمل بناء النظم والقدرات، و   بما

ــنوات على األقل  ٢٠٢٢كانون الثاني/ يناير  ١اتخاذ ترتيبات انتقالية اعتبارًا من  ) ٤( ــــ ــ لمدة خمس ســ
ــــاءات والتبليغ عنها  ــ ــ ـــ ــاء من تجميع اإلحصــ ــ ـــ ــ ــ ــرورية لتمكين الدول األعضــ ــ ـــ ـــ ــ طالما كانت هذه الترتيبات ضـ

 باستخدام المراجعات السابقة للتصنيف الدولي لألمراض؛

ــرة، ) ٥( ــطالع بتنفيذ عملية منتظمة لتحديث المراجعة الحادية عشـــ ـــع مجموعة  ٢االضـــ ومواصـــــلة وضــ
ــنيفات األمراض ــــ ــ ـــائي الدولي  تصـ ــ ــ ــنيف اإلحصــ ـــ ــ ــحة وتنفيذها، باعتبار التصــ ــ ـــ ـــنيفات المتعلقة بالصــ ـــ ــ والتصـ

ــيغ  ــنيفات والصــ ــائر التصــ ــاســــي المرتبط بســ ــنيف األســ ــلة هو التصــ ــحية ذات الصــ لألمراض والمشــــاكل الصــ
 المتخصصة والمصطلحات ذات الصلة؛

التنفيــذي، إلى جمعيــة تقــديم تقرير عن التقــدم المحرز في تنفيــذ هــذا القرار، عن طريق المجلس  ) ٦(
ــبعين في عام  ــة والســـ ـــادســـ ــحة العالمية الســ ـــحة العالمية الثمانين في عام  ٢٠٢٣الصـــ  ٢٠٢٧وجمعية الصــ

ــة والثمانين في عام  ـــحة العالمية الخامســ ــرورة تنقيح المراجعة ٢٠٣٢وجمعية الصـ ـــأن ضــ ، وٕادراج تقييم بشـ
  .٢٠٣٢الحادية عشرة في التقرير المقدم في عام 

  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/  /٧٢ج
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ــفحة https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdfمتاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ١ ـــــ ــ ـــ ، تم االطالع في ١٤ (الصــ

 ).٢٠١٩آذار/ مارس   ٢٨

ــــــرة (على الموقع اإللكتروني  ٨-٣في الملحق بّين على النحو الم   ٢ ــ ـــ ــ ــــة عشـ ــاديـ ــ ـــة الحـ ــــل المرجعي للمراجعــ ـــدليـ من الــ
  ). ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٨، تم االطالع في https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html  التالي:


