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  التصنيف الدولي لألمراض

  التصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة: 
  أحدث المعلومات عن المراجعة الحادية عشر

 

  
  تقرير من المدير العام

  
التصــــنيف اإلحصــــائي الدولي لألمراض والمشــــاكل الصــــحية ذات الصــــلة (الذي ُيشــــار إليه عادة بمســــمى  -١

ل بيانات الوفيات هو التصنيف العالمي النموذجي إلحصاءات المراضة والوفاة. وتشكّ  التصنيف الدولي لألمراض)،
ن ونوع الجنس وســبب الوفاة أســاســًا للصــحة العمومية، وتنطوي أهداف التنمية المســتدامة على فة حســب السّــ المصــنّ 

  دة األسباب. عدد من المؤشرات الخاصة بالوفيات المحدّ 

بيانات البلدًا  ١٢٠. ويقدم نحو ١٩٩٤المراجعة العاشــرة للتصــنيف الدولي لألمراض في عام  وقد بدأ تنفيذ -٢
خاصــــــة بأســــــباب الوفاة إلى المنظمة باالســــــتناد إلى المراجعة العاشــــــرة للتصــــــنيف الدولي لألمراض، ولكن ال ترد ال

ي لألمراض على بيانات المراضة إال من نصف هذه البلدان. ويطبق العديد من البلدان التصنيف الدولجيدة بيانات 
  ويستخدمها في إصدار فواتير التأمين الصحي.

، أحــاط المجلس التنفيــذي علمــًا في دورتــه التــاســــــــــــــعــة والثالثين بعــد المــائــة بتقرير عن ٢٠١٦وفي عــام  -٣
  ١حتى ذلك الحين. اخصائص المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض والتقدم الُمحرز بشأنه

  الُمحرز بشأن المراجعة الحادية عشرةالتقدم 
تشــــــــــــــرين األول/  ١٤-١٢مؤتمر المراجعة الحادية عشــــــــــــــرة للتصــــــــــــــنيف الدولي لألمراض (توكيو،  وّجه -٤

البلدان  بها تأدل، إلى المنظمة بشـــــــــــــأن محتوى المراجعة الحادية عشـــــــــــــرة وهيكلهاتعليقات إيجابية ) ٢٠١٦  أكتوبر
  ٢ن.و ائيصّ واألخ

                                                           
   ).(باإلنكليزية ١لجلسة الثالثة، الفرع لالمحاضر الموجزة  ،١سجالت/ /١٣٩/٢٠١٦م تو ١٣٩/٧م ت تينالوثيقانظر    ١

  انظر تقرير مؤتمر المراجعة   ٢
)http://www.who.int/classifications/network/meeting2016/ICD-11RevisionConferenceReportTokyo.pdf?ua=1 ،
  .)٢٠١٨آذار/ مارس  ٨االطالع في  تم
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، التمست األمانة تعليقات الدول األعضاء على المحتوى الجديد للمراجعة ٢٠١٧يناير  وفي كانون الثاني/ -٥
يات البيانات و ، واالحتياجات الالزمة لتنفيذها، وأولاوخصـــائصـــها الحادية عشـــرة للتصـــنيف الدولي لألمراض وهيكله

ذلك الردود المشتركة الواردة وتلقت التعليقات، بما في  ١من المراجعة الحادية عشرة، ٢٠١٦فيما يتعلق بنسخة عام 
  من الدول األعضاء من جميع األقاليم.    

تعديالت على  تلك النســـــــخة من المراجعة الحادية عشـــــــرة الوقد روعيت االقتراحات الجديدة بشـــــــأن إدخال  -٦
والمدخالت المســتمدة من  ٢٠١٧آذار/ مارس  ٣١للتصــنيف الدولي لألمراض، التي وردت قبل الموعد النهائي في 

صــــــــة.ا اســــــــتعراض بعض الجوانب العلمية مع  اآلن ويجري ٢الختبار الميداني واالســــــــتعراضــــــــات العلمية المخصــــــــّ
  بتصنيفات المنظمة. ةالمعني ةالعلمي ةالطبي ةاالستشاري اللجنةو اإلدارات المعنية في األمانة 

ـــداني للمراجعـــة الحـــاديـــة عشــــــــــــــرة في  -٧ ـــدًا  ٣١وأجرت األمـــانـــة االختبـــار المي جميع األقـــاليم؛ وأدى  منبل
مهمة من مهام تخصـــيص الرموز. وشـــمل االختبار االســـتعراضـــات وتجارب  ١١٢ ٣٨٣مشـــاركًا أكثر من  ١٦٧٣

تخصيص الرموز التي أجرتها الجمعيات العلمية، على نحو ما أفادت به الرسالة اإلخبارية بشأن أحدث المعلومات 
  ٢عن التصنيف الدولي لألمراض.

التي ستسمح الوقت المتبقي قبل إصدار النسخة المشاورات اإلقليمية حول التنفيذ. وأما  وقد اسُتكملت للتو -٨
أخطاء التحقق من عدم وجود ، فُيكرس للتحرير و ٢٠١٨في حزيران/ يونيو  صــــــــــــــدورها لتنفيذ المقررلالتحضــــــــــــــير ب

وفقًا لعمليات  ٢٠١٧مارس  /آذار ٣١. وســــــــــــــوف تجري معالجة االقتراحات الجديدة الواردة بعد المرفقاتوٕاعداد 
  .اإلصدار. وقد ُأنشئت اللجان واألفرقة العاملة المعنية بمرحلة ما بعد صدارالصيانة الروتينية الالحقة لإل

لة الملكية ويجري اآلن العمل على الربط بالمصـــــــــــــطلحات األخرى، مثل األســـــــــــــماء الدولية غير المســـــــــــــجّ  -٩
  فة تصنيفًا منهجيًا.والمصطلحات الطبية السريرية الدولية المصنّ 

مع الخبراء اإلحصائيين وغيرهم  ٢٠١٨وستكون المشاورات التقنية النهائية التي سُتجرى في نيسان/ أبريل  -١٠
  من الخبراء، بمثابة الخطوة األخيرة لضمان الجودة قبل إصدار المراجعة الحادية عشرة. 

  إصدار المراجعة الحادية عشرة
الحفاظ على الجدول الزمني األصلي الذي نص على تقديم المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي  تعذر -١١

، بســـــــــــــبب التأخير في عمليات ٢٠١٨لألمراض إلى جمعية الصـــــــــــــحة العالمية الحادية والســـــــــــــبعين في أيار/ مايو 
لتي بدأتها األمانة بالفعل، وعدم االختبار. ولعدم تقويض األعمال التحضــيرية الخاصــة بالتنفيذ والمواد ذات الصــلة ا

تأخير بدء األعمال التحضـــــيرية التي ُتجريها البلدان، تقرر إصـــــدار نســـــخة خاصـــــة بالتحضـــــير للتنفيذ في حزيران/ 
 .٢٠١٨يونيو 

والسبعين في آيار/  الثانيةجمعية الصحة العالمية وستُقدَّم النسخة النهائية من المراجعة الحادية عشرة إلى  -١٢
  من خالل المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة. ٢٠١٩مايو 

                                                           
  .٢٠١٧-٢الخطاب الدوري خ. د.    ١
  انظر أحدث المعلومات عن المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض   ٢
)http://www.who.int/classifications/2017_10_ICD11_Newsletter.pdf?ua=1 ٢٠١٨  آذار/ مارس ٨، تم االطالع في.(  
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سبانية من االكتمال وأوشكت ترجمتها إلى اللغات عة الحادية عشرة إلى الصينية واألواقتربت ترجمة المراج -١٣
عربية والفرنســــــــــية والروســــــــــية، بدأ بالفعل نقل المحتوى الذي يتوافق مع األخرى على البدء. وفيما يتعلق بالنســــــــــخ ال

محتوى المراجعة العاشــــــرة إلى نســــــخ المراجعة الحادية عشــــــرة الخاصــــــة بكل لغة من اللغات. وقد قام بعض البلدان 
شــــرة من أجل بالفعل بنقل األجزاء التي تتوافق مع نســــخ المراجعة العاشــــرة الخاصــــة بلغاتها إلى المراجعة الحادية ع
  تقييم حجم العمل الالزم للترجمة والتخطيط لعملية الترجمة. وستلي ذلك ترجمة المواد الخاصة بالتنفيذ.

بمسمى أيضًا (ُيشار إليها  ٢٠١٨ح إصدار نسخة من المراجعة الحادية عشرة في حزيران/ يونيو يسموس -١٤
. النهائيةعالمية الثانية والســـــــبعين في النســـــــخة إلى أن تنظر جمعية الصـــــــحة ال التحضـــــــير للتنفيذب"نســـــــخة التنفيذ") 

دون تغيير، كي تتمكن الدول األعضــــــــاء من  لها وســــــــيظل هيكل المراجعة الحادية عشــــــــرة ورموزها والمواد المرافقة
بّلغ الدول األعضاء األمانة بالتحسينات ومن المتوقع خالل هذه المرحلة أن تُ   التخطيط لالستخدام الوطني والترجمة.

مدخالت تســتند  هفي تاريخ قد اســتقبل ألول مرةالتصــنيف كون يوبذلك ســ  ح إدخالها على إرشــادات المســتخدم.المقتر 
بلغات متعددة مع مجموعة كاملة  وُأتيحدة، قبل تقديمه إلى جمعية الصحة، إلى الخبرات العملية واالحتياجات المحدّ 

ائية تســــــــــــتند إلى هذه المدخالت إلى جمعية الصــــــــــــحة م نســــــــــــخة نهمن األدلة وأدوات الترميز. ومن المتوقع أن تُقدَّ 
  العالمية الثانية والسبعين.

حزمة تنفيذية تتألف من ب مصـــــحوباً  ٢٠١٨الحادية عشـــــرة في حزيران/ يونيو  إصـــــدار المراجعة ســـــيكونو  -١٥
شــادات جميع المواد الضــرورية لدعم تنفيذ المراجعة على الصــعيد الُقطري. وســتحتوي الحزمة على مواد تدريبية، وٕار 

لترجمة، ومعلومات عن تصــــــريف الشــــــؤون والصــــــيانة، وأشــــــكال مختلفة للمراجعة للتنفيذ، وجداول انتقالية، وأدوات ل
اســــتخدام المراجعة الحادية عشــــرة على الورق من أجل ُنظم القائمة للتبليغ عن الصــــحة الحادية عشــــرة لدمجها في ال

  وخارج شبكة اإلنترنت وداخلها.

مواد الخاصـــــة بتنفيذها متاحة، ولكن صـــــيانتها وســـــتظل المراجعة العاشـــــرة للتصـــــنيف الدولي لألمراض وال -١٦
  على تصحيح األخطاء والتوضيح. ٢٠١٩ستقتصر بعد عام 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير -١٧
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