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  المراجعة الحادية عشرة 
  الدولي لألمراض للتصنيف

  
  

  من المدير العامتقرير 
  
  
ـــار إليه عادة ب  -١ ــلة (الذي ُيشــ ــحية ذات الصـــ ــ ـــاكل الصـ ـــائي الدولي لألمراض والمشــ ــنيف اإلحصــ ــ  عبيرتالتصـ

هذه تشــكل المراضــة. و و  ياتالوفإحصــاءات الخاص بالعالمي النموذجي التصــنيف الدولي لألمراض) هو التصــنيف 
وُيقاس التقدم المحرز لتحقيق . لصـــحة العموميةابيانات المصـــّنفة حســـب الســـن ونوع الجنس وســـبب الوفاة أســـاس ال

ــتدامة  ــاملة عبر عدة أهداف التنمية المســ ـــحية الشــ ـــة بالوفيات والتغطية الصـ ـــرات خاصـ ـــة الناجمة عن مؤشـ والمراضـ
  محددة.أسباب 

  
متعلقًا بأسباب  الدولي لألمراضالسلف األصلي لما أصبح التصنيف كان وفي أواخر القرن التاسع عشر،   -٢

ــــنيف الدولي لألمراض في عام  المكلفةالمنظمة  عملتوقد الوفاة فقط.  ــ ــ ــع التصـ ـــ ــ ـــيع  ١٩٤٨بوضــ ـــ  نطاقعلى توســـ
منذ ذلك الحين للتوصــل إلى المراجعة الحادية عشــرة وواصــلت هذا العمل غير المميتة. ليشــمل األمراض  التصــنيف

  .تختلف اختالفًا شديداً لمنظمات ية باعتماد ابتكارات معينة لتلبية االحتياجات اإلحصائية الحال
  
ـــحة   -٣ ــ ــرة واعتمدت جمعية الصــ ـــ ـــنيف المراجعة العاشــ ــ في  ٢٤-٤٣ع ص جفي القرار الدولي لألمراض للتصــ

ــرة ودخلت المراجعة . ١٩٩٠  عام ــ ـــ ــ ــ ـــ دولة  ١٢٠وتقدم حوالي  ١٩٩٣يناير  كانون الثاني/ ١حيز التنفيذ في العاشـ
الجيدة المراجعة غير أن البيانات تلك البيانات عن أسباب الوفاة إلى المنظمة على أساس  في الوقت الحاليعضوًا 

ـــة ال ت ــاءات المراضــــ ـــ ــرة على إحصـ ــ ــًا المراجعة العاشــ ــ ــاء أيضــ ــ ــف هذه الدول. وتطبق الدول األعضــ ــ قدَّم إال من نصــ
فواتير التأمين الصــحي  عدادوإ رعاية األولية وقياس جودة الرعاية وســالمة المرضــى وتخصــيص الموارد في مجال ال

ــريرية  ـــنع القرارات الســ ــريرية. وصـ ــريرية والبحوث الســ ن رقمنة نظم عطلبات إضــــافية  بعثوتنوتســــجيل البيانات الســ
  المعلومات الصحية وعمليات معالجة البيانات ذات الصلة لجمع المعلومات الصحية.

  
  الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراضإعداد المراجعة 

  
ــميًا اســـــتهلت المنظمة   -٤ ـــرة للتصـــــنيف الدولي لألمراض في عام رســـ ـــب . ٢٠٠٧عملية المراجعة العاشــ وانصــ

ــــي للمنظمة معظم العمل  ـــميم عملية التطوير. في المقر الرئيســ ــد برنامج وفي جميع أنحاء العالم على تصـــ ــ ــــترشــ واســ
ــنيفات الدولية لممثلي باالجتماعات المنتظمة العمل  ــأن مجموعة التصـ والمنظمات المراكز المتعاونة مع المنظمة بشـ

ـــرة األخرى وبعض الجهات الفاعلة غير الدول غير الحكومية  ـــ ــ ــ ـــ وبالفريق التوجيهي المعني بالمراجعة الحادية عشــ
ـــنيف الدولي لألمراض الذي دعم المنظمة  ــ ــة عدة اجتماعات  من خالل عقدللتصـ ـــ ــات و خاصـ ــ ــياســ ــ ـــهام في الســ ــ اإلسـ

  والمضمون.
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ــوخُ   -٥ ـــصـــ ــعاإلعداد عملية  تصــ ــتعراضإلجراء  ةالموســـ ــنيف الدولي لألمراض  اســـ لمدى مالءمة هيكل التصـــ
ـــائيًا ل ــ ــنيفًا إحصــ ـــ ـــحية األخرى الذي يعتبر بحكم تعريفه تصــ ــ ــاكل الصــ ــ طائفة متنوعة من  بهدف تلبيةألمراض والمشـــ

ــة  ــاءات  الوفياتإحصــــاءات باالحتياجات الخاصــ ــترداد التكاليف المراضــــة وٕاحصــ وقياس جودة الرعاية وســــالمة واســ
ـــى  ــدالمرضـ ـــريرية الرعاية األولية ورصــ ــجيل البيانات السـ ــارية . وتســ ـــتشــ ـــطلعت عدة أفرقة اسـ ـــيعية واضـ معنية مواضـ

وبحثت أفرقة ول فصبخصوص مختلف المراجعة التصنيف الدولي لألمراض وٕادارات تابعة للمنظمة بالعمل التقني ب
نمذجة المعلومات ومعدالت مسائل متعلقة بمراجعة التصنيف الدولي لألمراض بمعنية  مواضيعية مشتركةاستشارية 

  التقليدي. والطبالوفيات والمراضة والجودة والسالمة 
  
ــاورات   -٦ ــ ــ ــــافة إلى المشــ ــ ــــاورات وٕاضــ ــ ـــتوى والتقارير المطروحة للبحث أدناه والمشــ ــ أجرت اإلقليمي، على المســـ

ــــنيف الدولي لألمراض في  ةميدانيت األمانة اختبارا ـــرة المقترحة للتصـــ ــ ــوًا على  ٣١للمراجعة الحادية عشــ ــ دولة عضـــ
  ١مستوى جميع األقاليم.

  
 ٢٠١٨يونيو  لمراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض في حزيران/ا تهيئة تنفيذة صيغوصدرت   -٧

األمانة التي تعكف اإلصدار التعليقات لتعديل هذه الصيغة واإلرشادات  استثارو مصحوبة بإرشادات بشأن التنفيذ. 
ـــاور مع  على تعديلها ـــ ــتركة بالتشــ ـــ ــ ــنيف الدولي لألمراض واألفرقة المرجعية المعنية بفرقة العمل المشـ ــ ــ الخاص التصــ

وتشـمل أوجه التحســين . لمنظمةالجنة االسـتشـارية الطبية العلمية المعنية بمجموعة تصـنيفات والالوفيات والمراضـة ب
ــطلحات  ــ ــــافة مصــ ــطلحات والعناوين. لالمقترحة إضــ ـــ ــــيح المصـ لقيت تعليقات من المترجمين وتُ ترميز الوفيات وتوضــ

  البرنامج الحاسوبي لترميز الوفيات التلقائي إلى المراجعة الحادية عشرة.نقل فضًال عن مشروع لتقييم 
  
صيغة تهيئة التنفيذ استنادًا إلى لتهيئة التنفيذ مشاريع الستهل ، تُ ٢٠١٨نوفمبر  تشرين الثاني/ اعتبارًا منو   -٨

  من األمانة. في دول أعضاء مختلفة بدعم
  

  االستعراض الخارجي للمراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض
  
ــرين األول/  -٩ ــ ـــ ــ ـــتعراض خارجي ب ٢٠١٤أكتوبر  كلفت المنظمة في تشــ ــ ـــ ــ ــول  غيةبإجراء اسـ ـــ ــ ــ على رأي الحصــ

والُتمســت اإلســهامات من مجموعة واســعة من  بشــأن التقدم المحرز بخصــوص عملية المراجعة ومضــمونها.مســتقل 
عدة توصـــيات وشـــمل التقرير الختامي والمقابالت. الجهات صـــاحبة المصـــلحة بما فيها األمانة عبر اســـتبيان منظم 

ـــلة بما يلي:  ــين ااإلطار الزمني متصـــ ــــرة؛ وتحســــ ــر واللتإلتمام المراجعة الحادية عشــ ــ ــفافية في توعيبليغ والنشــ ــ ة والشــ
وتثقيف المســـتخدمين ؛ وتوضـــيح األدوار والمســـؤوليات لصـــنع القرارات؛ عمليات التحديثوتخطيط عملية المراجعة؛ 

  الجهات المعنية بتصنيفات األمراض.واكتساب ثقة عشرة؛  بخصوص المراجعة الحادية
  

ــعت خطة عمل   -١٠ ــيات، وضــ ــطتها المرتبطة بإدارة المشــــاريع وٕاذ قبلت األمانة هذه التوصــ منقحة وعززت أنشــ
  والتبليغ عن التقدم المحرز والخطط وتوثيق عملية صنع القرارات وشفافيتها والخبرة في مجال التصنيف.

  
  
  
  

                                                           
ــــرة في الوثيقة    ١ ــ ـــف التقدم المحرز بخصــــــــوص المراجعة الحادية عشــ ــ ــ  وأحاط المجلس علمًا بهذا التقدم ١٤٣/١٣ت مُوصـ

  كليزية).(باإلن ٢الثالثة، الفرع بعد المائة، الجلسة  ورته الثالثة واألربعينللمجلس التنفيذي في د(انظر المحاضر الموجزة 
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  مراجعة التصنيف الدولي لألمراضمؤتمر 
  

ــنيف خالل مؤتمر المراجعة الحادية عشـــرة المؤســـســـات من جميع أنحاء العالم  يوممثلالخبراء قدم مئات   -١١ للتصـ
مضمون تعليقات إيجابية إلى المنظمة بشأن ) ٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ١٤إلى  ١٢الدولي لألمراض (طوكيو، من 

نظم كافية لدعم التبليغ عن أســباب الوفاة اســتمرار عدم توفر وشــددت التعليقات على  ١وهيكلها.المراجعة الحادية عشــرة 
ــكل ملحوظ لبناء النظم والقدرات في هذه الســـياقات  ــة في عدة دول أعضـــاء وضـــرورة تخطيط التنفيذ ودعمه بشـ والمراضـ

  يتخلف أحد عن الركب.كي ال 
  

  تعليقات الدول األعضاء
  

تعليقات الدول األعضـــاء  ٢٠١٧أكتوبر  األول/يناير إلى تشــرين  من كانون الثاني/األمانة في الفترة  التمســت  -١٢
ــمون ال على ـــالجديد لمضـــ ـــائصــ ــرة وهيكلها وخصــ بيانات التنفيذها وأولويات ل الالزمةواالحتياجات  هالمراجعة الحادية عشـــ

ــادرة في عام  فيما يتصـــل ــيغة المراجعة الحادية عشـــرة الصـ من ووردت التعليقات بما فيها الردود المشـــتركة . ٢٠١٦بصـ
ــاء  ـــ ــ ــات العلمية في جميع أقاليم المنظمة الدول األعضــ ـــ ــ ـــتعراضــ ــ ــ ـــهامات من االختبارات الميدانية واالســ ـــ ــ إلى جانب اإلسـ

  هذه التعليقات. ٢٠١٨يونيو  الصادرة في حزيران/تهيئة التنفيذ وجسدت صيغة المخصصة. 
  

  اجتماع االستعراض اإلحصائي
  

ـــائيين إلى عقد اجتماع في جنيف دعت المنظمة   -١٣ ـــان/خبراء إحصـ الســــتعراض هيكل  ٢٠١٨أبريل  في نيسـ
من حيث مدى مالءمتها في استخدام موروث التصنيف الدولي الفصول والفئات في مسودة المراجعة الحادية عشرة 

ـــة.  ـــ ــاءات الوفيات والمراضــ ــ ـــ ــــيات لألمراض الخاص بإحصـ ــ ــأن ووافق االجتماع على مجموعة وجيزة من التوصــ ــ ـــ بشـ
  عليها. اتخذت األمانة اإلجراءات بناءً التسميات وبعض الفئات الفردية التي 

  
  وبّين استعراض لقواعد ترميز الوفيات احتمال التبسيط مما تم إنجازه أيضًا.  -١٤
  

ــرة. وُأدخلت بعض   -١٥ ــ ــتخدامها في المراجعة الحادية عشـــ ــ ــ وُكيفت المجموعة الراهنة لقواعد ترميز الوفيات السـ
ربت األمثلة التعديالت الطفيفة  ـــُ ــ ــ ــطلحات وضـــ ــــ ــ ــــتراك مع على المصــ ــ ــ التابع للمنظمة والمعني الفريق المرجعي باالشــ

فئات المراضــة المتعددة لدى وناقش المشــاركون أيضــًا مســائل مثل الخاصــة بالوفيات.  مجموعة التصــنيفات الدوليةب
  الخاصة. يةالجدولقوائم الو السكان المسنين والخرف واإلنتان 

  
قواعد الوعلى اعتماد الواردة فيها والفئات الفرعية الرئيســية فئات وال يةقائمة الجدولالووافق المشــاركون على   -١٦

ــرة واالحتفاظ المتعلقة بالوفيات و  ــ ـــتخدامها في المراجعة الحادية عشـــ ــ ـــة وتطوير  يةقوائم الجدولالبالمكيفة الســ ــ الخاصــ

                                                           
  لالطالع على التقرير عن المؤتمر، انظر الموقع اإللكتروني التالي:    ١

http://www.who.int/classifications/network/meeting2016/ICD-11RevisionConferenceReportTokyo.pdf 
ــرين الثاني/ ١٥(تم االطالع في  ــ ـــ ــ ـــاء الممثلة خالل المؤتمر ألبانيا والجزائر ٢٠١٨نوفمبر  تشـــ ـــ ــ ــمت الدول األعضــــ ــ ـــ ــ ــ ). وضـ

ــيا  ــر وٕاثيوبيا وفنلندا والهند وٕاندونيســــ ــين والدانمرك ومصــــ ــتراليا والبرازيل وكمبوديا وكندا والصــــ إيران جمهورية و واألرجنتين وأســــ
ــــالمية  ــ ـــــيك وموزامبيق وميانمار وناميبيا ونيبال وهولندا والفلبين وجمهورية كوريا واليابان وكينيا والكويت اإلســ وماليزيا والمكســـ

ـــري ــلوفاكيا وســ ــ ــي ورواندا وسـ ـــتان وأوغندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  واالتحاد الروســـ ـــويد وتايلند وتركمانســ النكا والســ
  تحدة األمريكية.وأيرلندا الشمالية وجمهورية تنزانيا المتحدة والواليات الم



  EB144/22    ٤٤١/٢٢ت  م

4 

ـــباب المتعددة ل ــ ـــة المتعددة مما يعتبر أمرًا وجيهًا  الحتفاظ بالمعلوماتمفهوم ترميز األســ ــ ــفة في حاالت المراضــ بصـــــ
  خاصة بالنسبة إلى فئات السكان المسنين واألمراض المزمنة.

  
  من جانب فرقة العمل المشتركة عملية المراجعة واستكمالها  طيدتو مراقبة 

  
ــائيين وعلميين من   -١٧ ــم خبراء إحصــ ــتركة التي تضــ ـــيعيةعملت فرقة العمل المشــ ــارية المواضــ ـــتشــ  األفرقة االسـ

ـــابقة  ــفها السـ ـــتكمال المراجعة بوصــ ــتراتيجية والتقنية إلى المنظمة من أجل اسـ ــورة االســ الفريق التوجيهي وقدمت المشــ
  وتمثلت واليتها في التوصية بما يلي:الحادية عشرة. 

  الوفيات أو المراضة فيما يخصستخدامها الللرموز وفئات فرعية رئيسية فئات 

  التبليغ الدولي من أجلهيكل لرموز الجدولة والتجميع 

  ترميز الوفيات والمراضةلقواعد 

 استخدام توليفات الرموز 

  الستخدامه كتصنيف إحصائي.مالءمة المنتج  
  

ــتركة   -١٨ ــ ـــ ــرين األول/ فيوأكدت فرقة العمل المشــ ـــ ــ ــرة المعقودة في تشــ ـــ ــ ــيغة  ٢٠١٨أكتوبر  دورتها العاشــ ـــ ــ الصــ
ـــخة لهيكل الجداول وهيكل  ــول والرموز و الراسـ ــع الفصــ ـــكل الترميز لترميز اآلية وضــ ـــج وشـ وفعالية أداة الترميز ونضـ

أن . وأعلنت ذه اآللياته حفظ البيانات وتحديثها ووصــفلشــؤون الالدليل المرجعي والقواعد ووضــع آليات تصــريف 
  العمليات المؤدية إلى التنفيذ. الستهاللجاهزة المراجعة الحادية عشرة راسخة و 

  
ـــتركــة في تقريرهــا ال  -١٩ ـــ ــ ـــ ــ ــت فرقــة العمــل المشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــرين األول/ ٢٦ختــامي المقــدم إلى األمــانــة في وأوصـ ـــ ــ ــ ـــ  تشــ

بضرورة أن تعرض األمانة المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض على جمعية الصحة  ٢٠١٨  أكتوبر
للنظر  ٢٠١٩من خالل المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير  ٢٠١٩مايو  العالمية الثانية والســـبعين في أيار/

ــًا اعتمادها.  هدففيها ب ــ ـــاء  ُيتاحأن واقترحت أيضـ ـــرة الوقت الكافي للدول األعضــ لتهيئة تنفيذ المراجعة الحادية عشــ
ـــرةكما  ،بغرض التبليغ الدولي ـــ ــ ــ ـــ أن توفر الموارد الكافية لحفظ المراجعـة لألمانة . وينبغي في حال المراجعة العاشــ

مراجعة التصــنيف المهمة األســاســية المتمثلة في  نطاقواصــل العمل الذي يتجاوز تالحادية عشــرة وتنفيذها. وينبغي 
ـــة ــ ــاءات المراضــ ــ ــ ــروريًا  الدولي لألمراض الخاص بإحصـ ـــ ــتغالل الوالوفيات ويكون ضــ ــ والقيمة المحتملتين منفعة الســـ

لمراجعة الحادية عشرة ابتفاعل المتواصل العمل  وسيسمحكما في حال المراجعة العاشرة.  ،مراجعة الحادية عشرةلل
والمشاريع التي تستند إلى  ،السجالت التي تستخدم مصطلحات رسميةبما فيها  ،السجالت الصحية اإللكترونيةمع 

ــرة المراجتطبيق  ةواجهة برمجالطاقة الكبيرة ل ــ ـــاالتاالإلجراء عة الحادية عشــــ ــ ــــمل  ،جمات اإللكترونيةر والت تصـــ ــ ويشــ
بلدان لم تستخدم في السابق التصنيف الدولي لألمراض تدابير ترمي إلى تيسير اعتماد المراجعة الحادية عشرة في 

  إلى حد كبير.
  

 تشــرين األول/  ٢٦إلى  ٢٢(ســيول، من للمنظمة لتصــنيفات الدولية ا مجموعةالمعنية بشــبكة الاجتماع 
  واإلحصاءات اتاجتماع اللجنة االستشارية المعنية بالتصنيف بما فيه ،)٢٠١٨أكتوبر 

  
ـــت خالل االجتماع   -٢٠ ـــ ــ ــرة والتغييرات المقارنة ُعرضـ ـــ ــ ــائل المتعلقة بالهيكل الجديد للمراجعة الحادية عشــ ــ ــ المســـ

ــــنيف الدولي لألمراض والتعديالت المدخلة على قواعد ترميز  ــ ــ ــ ـــ ــــرة واآللية المقترحة لتحديث التصــ ــ ــ ـــ ــ بالمراجعة العاشــ
المشاركون بمن فيهم  أشارو . الوفيات والمراضة وآلية الترميز بمساعدة الحاسوب والتصميم المقترح لعملية التحديث
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ــــواً  ٥٥ممثلو  ــ ـــرة جاهزة لى إ ١دولة عضـــ ــ ـــ ــــرورة تقديمها إلى جمعية أن المراجعة الحادية عشـ ــ ــ ــتخدامها وٕالى ضـ ــ ـــ الســ
  اعتمادها.الصحة كي تنظر في 

  
  الخصائص العامة للمراجعة الحادية عشرة المقترحة للتصنيف الدولي لألمراض ومضمونها

  
وطلبات تلبية احتياجات مختلف المستخدمين للتصنيف الدولي لألمراض تستهدف المراجعة الحادية عشرة   -٢١

ــتخدام األدوات وال ـــ ــ ــ ــــات اإللكترونية لدعم متكنولوجيا المعلومات. ويتمثل أحد االبتكارات المهمة في اســـ ــ ــ الترميز نصــــ
  البيئات اإللكترونية. المراجعة الحادية عشرة الستخدامها في تقديمو  ،والترجمة واالختبار

  
الدم وتضم المراجعة الحادية عشرة مقارنة بالمراجعة العاشرة خمسة فصول جديدة تتعلق بما يلي: أمراض   -٢٢
ــاء المولدة لأو  ــ ــ ــ ـــطرابات  ،لدماخاليا األعضـ ـــ ــ ــلة وأمراض الجهاز المناعي، واضـ ــ ـــ النوم واليقظة، واالعتالالت المتصــ

ــأن  ــل تكميلي بشــــ ـــ ــية، وفصـ ــ ـــحة الجنســ ــ ــول ١الوحدة  –الطب التقليدي في عتالالت االبالصـ ـــ . وأعيدت هيكلة الفصـ
 مواضعالعالمات أو النتائج السريرية غير المصنفة في أو ات النمو واألعراض وشذوذالمرتبطة باألمراض الجلدية 

  أخرى بشكل ملحوظ.
  

ــمل أبرز   -٢٣ ــ ــ ـــادات الميكروبات وتحديث التبليغ إمكانية  عمليات التحديثالتطورات في وتشـــ ــ ــ عن مقاومة مضــ
ترميز السكري والحساسيات والقدرة على وصف األحداث الخاصة فيروس العوز المناعي البشري وتحسين تصنيف 

  بسالمة المرضى.
  

ــرة وال  -٢٤ ــ ـــ ــ حروف أبجدية وأرقام إال أن عدد الحروف واألرقام من  تتألفتزال الرموز في المراجعة الحادية عشــ
  حرف أو رقم واحد ويتواءم نظام الترميز اآلن مع هيكل الفصول.ُأضيف إليه 

  
  الخصائص الجديدة اإلضافية للمراجعة الحادية عشرة ما يلي:ومن ضمن   -٢٥

  لوصف اعتالل معين) مما إدراج مفهومي التنسيق السابق والتنسيق الالحق (باستخدام رموز متعددة
رمز واحد سابق التنسيق  باستخدامن التفصيل على أي مستوى ميسمح بوصف االعتالالت الصحية 

 أو أكثر من رمز عن طريق التنسيق الالحق لرمزين أو أكثر

  ــنيف كيان  االنتماءتعدد مفهوم إدراج ــارة إلى احتمال تصـــــ ـــ ــع بهدف اإلشــ ــ ــحيح في مواضـــ ــ ــكل صـــ ــ بشـــ
 مختلفة

  ـــف جميع الكيانات ــ ـــــطرابات  في كل أجزاءوصــ ــار على االضــ ــ ـــرة وعدم االقتصـــ ــ المراجعة الحادية عشــ
 اجعة العاشرة)ر اضطرابات النمو العصبي (كما في حال المالنفسية أو السلوكية أو 

  ــــم الخامس ــمان تكميليان هما القســ ـــم تكميلي  –قســــ ـــم التكميلي  تأدية الوظائفتقييم خاص بقســـ ــ والقسـ
 الفروع الملحقةالعاشر عن رموز 

                                                           
ــيكيا    ١ ــ ــين وكولومبيا وكوبا وتشــ ــتراليا والبحرين وبنغالديش وبوتان والبرازيل وكمبوديا وكندا والصــــ وجمهورية األرجنتين وأســــ

ـــعبية والدانمرك الديمقراطية كوريا  ـــ ـــا وألمانيا وغانا والهند وٕاكوادور الشــ ـــ ــــيا وفنلندا وفرنســ ــ ــالمية  إيرانجمهورية و وٕاندونيســ اإلســــــ
ــعبية وليبيا  ـــ ـــتان وكينيا والكويت وجمهورية الو الديمقراطية الشــ ــ ـــرائيل وٕايطاليا وجامايكا واليابان واألردن وكازاخســ والعراق وٕاســــ

 سبانيا وسريأوالمكسيك وميانمار وناميبيا ونيبال وهولندا والبرتغال وجمهورية كوريا واالتحاد الروسي ورواندا وجنوب أفريقيا و 
ــــــرا وتايلند وترينيداد وتوباغو وتونس النكا وا ــويسـ ـــ ـــويد وســ ـــ ــمالية وجمهورية لسـ ــ ــ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـ

  نام وزامبيا. تنزانيا المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وفييت
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  باألورامفي التسلسل الهرمي في الفصل المتعلق المورفولوجيا إدراج معلومات عن 

  شــذوذات وال هاتإعادة هيكلة الفصــل الوارد في المراجعة العاشــرة والمتصــل بالتشــوهات الخلقية والتشــو
 وٕاعادة تسميته كشذوذات في النمو الصبغوية 

  في النمو ضـــمنشـــذوذات هيكلية  المنطوية علىغير إعادة تحديد موضـــع جميع المتالزمات الوراثية 
ــول المالئمة  ــ ــ ــرة، الفصــ ــ ــ ـــب امن المراجعة الحادية عشــ ــ ـــاب جهاز لحســـ ــ ــابة جهزةاأل(أو المصـــ ـــ ــ ) المصـ

 الجسم بالمرض في 

  ـــافة نقل الرموز ـــ ــ ــ ـــ ـــتخدمة إلضـ ـــ ــ ــ ـــ ــيل والرموز المحددة كرموز مميزة بعالمة "النجمة" في المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ التفاصـ
ــرة إلى  ـــ ــــل المراجعة العاشــ ــنفة في (األ ٢١الفصـــ ـــ ــريرية غير المصــ ــ عراض أو العالمات أو النتائج الســـ

حسب مقتضـى  ٢٤إلى  ١) أو الفصول من الفروع الملحقةالقسم العاشر (رموز أو  ،مواضع أخرى)
ــم ال جمعالحال؛ وي ـــ ــريح  الفروع الملحقةرموز  محتوي علىالقســ ــ ــــجةوالعوامل التشـــ  وعلم أمراض األنســـ

ـــجلة الملكية واألجهزة  ـــماء الدولية غير المسـ ــيل واألسـ ــافة التفاصــ إلى وجوانب أخرى قد ُتســــتخدم إلضــ
 رمز 

  التصــنيف  من كياناتنموذج للمحتويات يشــمل مجموعة من العناصــر التي تصــف كل كيان إضــافة
 الدولي لألمراض

 في البنود المستخدمة ومواءمة  ،بتصنيفات ومصطلحات أخرى أو إدراجها حيثما أمكنصالت  إرساء
  حيثما أمكن.للمنظمة لتصنيفات الدولية اعة مجمو  عناصرسائر 

  
  مسائل محددة

  
  المعايير واألوصاف المرتبطة بصحة األم والطفل

  
ـــاف احتُفظ   -٢٦ ــ ـــرة.  ووفاةالمواليد  ووفاةالمولود الحي بأوصــ ــتمدة من المراجعة العاشــــ ــ ومع ذلك، األمهات المســـ

ــفان آخران هما أُ  ـــ ــــيف وصــ ــ ــف ضـ ـــ ـــلة بالحمل" حاالت "وصــ ــ ـــف "الوفاة المتصــ ـــ وفاة األمهات المتأخرة" حاالت ووصـ
ــأن وفيات األمهات  ـــ ــين جودة البيانات بشـــ ــ ــ ـــاليب بديلة لتحســ ــ ــلة وتوفير أســـ ــ ــ لجمع البيانات عن حاالت الوفاة المتصــ

كن الحصـــول ويميومًا من انتهاء الحمل.  ٤٢وتشـــجيع تســـجيل حاالت الوفاة ألســـباب توليدية بعد أكثر من بالحمل 
  على هذه البيانات من شهادات الوفاة.

  
  يةقوائم الجدولالقواعد الترميز واالختيار و 

  
  الترميز واالختيار الخاصة بالوفياتقواعد 

  
ـــرةالواردة ُكيفت قواعد ترميز الوفيات   -٢٧ ــرة في المراجعة العاشـــ ــ ــتخدامها في المراجعة الحادية عشــ ــ بحذف  الســ

  الهدف المنشود من القواعد.ولم يتبدل . القواعد غير الوجيهة
  

ختيار سبب أساسي وحيد للوفاة ألغراض الجدولة األولية واألسلوب المتبع الشهادة الوفاة الدولية واحُتفظ ب  -٢٨
ــي  ــ ـــ ــ ــافية عن الوفيات بوالمقارنة الدولية والجدول الذي يوصـــ ــ ـــ ــ ـــيل إضـــ ـــ ــ ــ من انطالقًا في الفترة المحيطة بالوالدة تفاصــ

  .٢٠١٦الصادرة في عام الصيغة المحدثة للمراجعة العاشرة 
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ـــرة   -٢٩ ــباب المتعددة وتحليلها والمراجعة الحادية عشــ ــ ــباب الوفاة. مالئمة الســـــتخدام ترميز األسـ ــ فيما يتعلق بأسـ
في القواعد. وتتيح القواعد بالتالي إرشادات إضافية بشأن ترميز  التنسيق الالحق (توليفات الرموز)وقد ُأدمج مفهوم 

  يرغب في استخدام توليفات الرموز.معلومات إضافية لمن 
  

  مراضةالترميز واالختيار الخاصة بالقواعد 
  

ــي" ث تعريف ُحدّ   -٣٠ ــرة ليكون "االعتالل الرئيســ على أنه ســــبب د حدَّ ذي ياالعتالل الفي المراجعة الحادية عشــ
ــتشـــفى. الدخول إلى المســـتشـــفى  من للتفســـير الحر وهذا التعريف هو أقل عرضـــة في نهاية إقامة المريض في المسـ

ــابق  ـــ ــ ـــس  رتكزيالذي كان التعريف السـ ــ ــتهالكًا للموارد" أ"على أســـ ــ ـــ ـــاء كثر اسـ ــ ــ ــتخدمةوقد بلغت الدول األعضـ ــــ  المســ
من التعريف السابق إلى "سبب الدخول إلى المستشفى المحدد في نهاية اإلقامة" عن  التي انتقلتلمراجعة العاشرة ل

  ة بأنشطتها.صلتغييرات طفيفة فقط في اإلحصاءات المت
  

ـــًا قواعد معدلة   -٣١ ـــرة أيضـــ ــمن المراجعة الحادية عشـــ ـــ ــية لوتتضـ ــ التي يتبين أن التبليغ تناول االعتالالت الرئيســ
  عنها غير صحيح.

  
لفروع الملحقة وترميز االختيارية لرموز الواستخدام متعلقة باستخدام توليفات الرموز ضعت قواعد جديدة ووُ   -٣٢

ــية والعائلية  ــخصــ ــوابق الشــ ـــتبعدة". واالعتالالت "متأخرة لتي تظهر في مراحل اواآلثار الســ وتتعلق قواعد جديدة المسـ
إطار المنظمة المفاهيمي ية ومأمونيتها تمشــــيًا مع إضــــافية بتطبيق المراجعة الحادية عشــــرة على دراســــة جودة الرعا

  ١للتصنيف الدولي لسالمة المرضى.
  

  القوائم الجدولية للوفيات والمراضة
  

واللجنة االستشارية ُحّدثت القوائم الجدولية لتفي بالهيكل المحدث. وأوصى اجتماع االستعراض اإلحصائي   -٣٣
  بمواصلة إدراج القوائم الجدولية القصيرة في المراجعة الحادية عشرة. المعنية بالتصنيفات واإلحصاءات

  
  مجموعة التصنيفات

  
  مفهوم مجموعة التصنيفات

  
ــحة   -٣٤ ــ ـــ ــ ــأن تقرير المؤتمر الدولي  ٢٤-٤٣ع ص جالقرار  ١٩٩٠عام في اعتمدت جمعية الصــ ــــ ــ لمراجعة لبشـــ

ــرة  ـــنيف العاشـــ ـــنيفات الدولي لألمراض للتصــ ــحة.لألمراض و مفهوم مجموعة التصــ ــنيفات المتعلقة بالصـــ ــ وأثبت  التصـ
ـــل تطويره عبر  منذ ذلك الحين المفهوم فائدته ـــيع نطاق المعنية بشــــبكة الوتواصـ ــنيفات للمنظمة بتوسـ مجموعة التصــ

) والتصنيف الدولي ٢٠٠١( التصنيف الدولي لتأدية الوظائف واإلعاقة والصحةالتصنيف الدولي لألمراض ليشمل 
  للتدخالت الصحية.

  

                                                           
١          , Patient Safety. Conceptual Framework for the International Classification of Patient Safety, 

version 1.1: final technical report, January 2009. Geneva: World Health Organization; 2009, document 
WHO/IER/PSP/2010.2 (http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/icps_full_report.pdf, accessed 16 
November 2018).  
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ـــلتها بترميز أســــباب الوفاةأُ و   -٣٥ ــطلحات الترميز التي ثبتت صـ ــرة مصــ بمزيد  ،درجت في المراجعة الحادية عشــ
وُحددت منهجية . على الصـــعيد الوطني لمراجعة العاشـــرةا المضـــافة إلىالفروع ب المشـــمولالترميز في تفصـــيل من ال

  السريرية المصّنفة تصنيفًا منهجيًا.المصطلحات الطبية لربط مصطلحات أخرى والعمل جار فيما يتصل ب
  

  تعديل التصنيف الدولي لألمراض
  

ـــًا على   -٣٦ ـــ ــ ــ ــمون المقارنة الدولية، من المهم حرصـ ــ ــ ـــ الفئات المؤلفة من أربعة عدم إدخال أي تعديل على مضــ
تشـــير حســـبما (في المراجعة الحادية عشـــرة حروف وأرقام والفئات الفرعية المؤلفة من خمســـة أو ســـتة حروف وأرقام 

وتقع على عــاتق المنظمــة . بــذلــك المنظمــة إذا أذنــتإال  تعــديالتالأو  الترجمــاتفي إطــار إعــداد العنــاوين)  إليــه
ـــؤولية عن  ـــفها المســـ ـــنيف الدولي لألمراض وتعمل األمانة بوصـــ ــأن أي المركز الالتصـــ محوري لتبادل المعلومات بشــــ

ــائية الوطنية) أو  ــ ــــورات اإلحصــ ــتثناء المنشــ ــ ــورات (باســ ــ ـــتمد منتُ ترجمة منشــ ــ وينبغي إخطار المنظمة على وجه . هسـ
ــرعة باعتزام  ــ ــ ـــنيف الدولي لألمراض.  ترجمات وتعديالتإعداد السـ ــ ــلة بالتصــ ـــ ــنيفات أخرى متصــ ــ ــ وينبغي أن أو تصـ

  يخضع المضمون المقترح لالستخدام على الصعيد الوطني لعملية التحديث لضمان المقارنة الدولية المستمرة.
  
  يةصر األساساعنال
  

ـــدر البيانات إلعداد القوائم الجدولية والفهرس والدليل   -٣٧ ــرة مصــ ــ ــر للمراجعة الحادية عشـ ـــتكون هذه العناصـــ ســ
المراجعة الحادية عشــرة إمكانية اســتخدام لالرتقاء بوســتشــمل أيضــًا محتويات إضــافية . ذلكوالحفاظ على المرجعي 

ــين ال ــ ـــ ــ ــطلحات أخرى وتحســ ـــ ــ ـــ ــنيفات ومصـ ـــ ـــ ــ ـــرة في البيئات الرقمية والربط بتصـ ــ ـــ ــادات مقارنة بالمراجعة العاشـــ ــ ـــ ــ اإلرشــ
ســاســية أيضــًا لمواصــلة مواءمة مختلف الصــيغ المتخصــصــة. وســُتســتخدم العناصــر األللمســتخدمين بشــكل ملحوظ. 

ــتخدام ويمكن عند االقتضـــاء  ــيل أدوات فريدة لتعريف الفئات ومضـــمون الفئات بهدف اسـ االحتفاظ بمزيد من التفاصـ
  في السجالت اإللكترونية.

  
  الصيغ المتخصصة

  
ــرة مصــــحوبة   -٣٨ ـــنيف الدولي لألمراض على كانت المراجعة العاشــ ــورات عن تطبيق التصـ ــنان بمنشــ طب األســ

ـــاب  ــ ـــية وطب األعصــ ـــ ــطرابات النفسـ ــ ــ ـــخيص االضـ ــ ــــريرية والمبادئ التوجيهية لتشــ ــ ــاف السـ ــ وعلم األورام وعن األوصـــ
  والسلوكية وغيرها من االضطرابات.

  
 ،على العناصر األساسية للمراجعة الحادية عشرة وستصمَّم صيغ متخصصة للمراجعة الحادية عشرة بناءً   -٣٩

ــط مما يجعل  ـــهل واألبســـ ـــاقها ويُ من األســ ــمان اتســ عدة ن من التحقق بســـــهولة من الترجمات المكِّ مَ الحفاظ عليها وضـــ
  المشتركة ويضمن االتساق.باستخدام أداة الترجمة 

  
  ١الطب التقليدي

  
ــحية  الطب التقليدي مجاالً يعتبر   -٤٠ ـــ ــاء ويُ من مجاالت الرعاية الصــ ــ ـــار في عدة دول أعضـــ ـــ ــي إلى شـ ــ ــ ممارســ

ـــحية األولية (آ -في إعالن ألماالطب التقليدي  ــ ــ ــ ـــأن الرعاية الصــ ــ ـــ ــ ــحية  في إطار) ١٩٧٨تا بشـ ـــ ــ ـــ توفير الرعاية الصـ
فئات ) يصــنف ١الوحدة  –االعتالالت في الطب التقليدي الحادية عشــرة فصــًال تكميليًا (وتشــمل المراجعة األولية. 

                                                           
 .١٨-٦٧ع  ص  جو ١٣-٦٢ع  ص  جالقراران    ١
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ــين االعتالالت في الطب التقليدي  ـــ ــ ـــأت في الصـــ ــ ــ ـــين واليابان القديمة التي نشـــ ـــ ــ ــتخدامها اآلن في الصــ ـــ ــ ــيع اســـ ــ ــ ـــ ويشـ
ـــخيص واألنماط المزدوج والغرض من هذه الفئات الترميز االختياري وجمهورية كوريا وبلدان أخرى.  ــ ــ ــ ـــ لحاالت التشـــ

وقد تعد وحدات إضافية من أشكال العالج وال تعتمده. وهي ال تشير إلى أي شكل في الطب التقليدي. المستخدمة 
ــتقبل.  ــكال معيارية أخرى للطب التقليدي في المســ ــيُ تصــــنف مفاهيم تشــــخيص أشــ ــل تكميلي عن ن إدراج كِّ مَ وســ فصــ

ــنيف الدولي لألمر  ــاالت في الطب التقليدي الطب التقليدي في التصـ اض للمرة األولى من إحصـــاء الخدمات واالتصـ
الســائدة والبحوث الســائد ومقارنتها بالطب  وقياس شــكلها وتواترها وفعاليتها ومأمونيتها وجودتها وحصــائلها وتكاليفها
  نتيجة لتوحيد المصطلحات والتعاريف على المستويين الوطني والدولي.

  
  الرعاية الصحية األوليةتوفير المعلومات لدعم 

  
غير تقليدية على المســـتوى المجتمعي لســـد ثغرات المعلومات وضـــع أســـاليب عترف اعترافًا شـــديدًا بأهمية يُ   -٤١

ــاء وتدعيم نظم المعلومات  ــ ـــ ــ ــاليب إلى تجربة الدول في الدول األعضـــ ـــ ـــ ــ ــتند هذه األســ ــ ــ ـــ ــ كل على حدة. ويمكن أن تسـ
ـــاليب مجتمعية ل ـــ ــع أسـ ـــ ـــاء في وضــ ـــ ــحية وعوامل الخطر توفير ااألعضـ ــ ــ ـــاكل الصـ ـــ ــمل المشـ ـــ ـــحية تشــ ـــ لمعلومات الصـ

ــلة بها وتطبيق هذه األ ـــاليب. واالحتياجات والموارد المتصــ ــباب سـ ـــعت األمانة نظامًا معياريًا للتبليغ عن أســ وقد وضـ
  ).٢٠١٦١لعام  للجثث لتشريح الشفويلالمنظمة أداة من جانب األشخاص العاديين (الوفاة 

  
ــياقات الرعاية   -٤٢ ــ ــــة والتبليغ عنها في ســـ ــ ــجيل حاالت المراضـ ــ ـــع نطاق المراجعة ألوليةاوفيما يخص تســـ ، ُوســــ

  أعم للتبليغ عن االعتالالت الصحية وأسباب االتصال بالنظام الصحي.الحادية عشرة لتشمل عدة فئات 
  

  لتأدية الوظائف واإلعاقة والصحةالتصنيف الدولي 
  

ــحة   -٤٣ ــادر  ٢١-٥٤ع ص جار ر القفي اعتمدت جمعية الصــ لتصــــنيف لاإلصــــدار الثاني  ٢٠٠١في عام الصــ
ــــحةالدولي  ــ ــ ــّ . لتأدية الوظائف واإلعاقة والصـ ـــ ــ ــاس البّينات المحصــ ــ ـــ ـــنيف الحقًا على أســ ــ ـــ لة من الميدان وُحّدث التصـ

  وُأضيفت مجاالت لها صلة خاصة باألطفال.
  

قبل العالج وبعده في الوقت الحالي لتحديد وخامة الحاالت والموارد الالزمة  تأدية الوظائفوُيستخدم تقييم   -٤٤
ــرة أي "خامســــًا وقد ُأضــــيف ورصــــد التقدم المحرز في العالج.  ــم تكميلي  –قســــم جديد في المراجعة الحادية عشــ قســ

. لتقييم اإلعاقةالراهن  2.0المنظمة جدول على  من تحديد درجات التقييم بناءً لتمكين ل" تأدية الوظائفخاص بتقييم 
  .لتأدية الوظائف واإلعاقة والصحةالدولي وترتبط هذه األداة ارتباطًا مباشرًا بالتصنيف 

  
  الطبميدان واإلجراءات في الصحية التدخالت 

  
ـــنيف دولي لإلجراءات في ميدان الطب في عام   -٤٥ ــــدر تصــ ـــنيف وُحّدث ألغراض التجريب.  ١٩٧٨صـ التصــ

وٕاذ اعترفت األمانة في الحق كان معقدًا نتيجة للتطورات العلمية الســريعة. في وقت إال أن تحديثه  ١٩٨٩في عام 
ــرعت في العمل على  ٢٠٠٨عام  ــ ــ ـــ ــ ـــاالت الجديدة، شــ ــ ــ ـــ ـــاكل عبر تكنولوجيا االتصـــ ـــ ــ ـــ بإمكانية التغلب على هذه المشــ

                                                           
١         Verbal autopsy standards: the 2016 WHO verbal autopsy instrument, V1.4.2. Geneva: World 

Health Organization; 2016 
(http://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/Source_Manual%20and%20%20guidelines%20f
or%20application%20and%20use%20of%20simplified%20WHO%20VA%20tool_2016v1-4-2.pdf, 
accessed 16 November 2018).  
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ــمل مجاالت ا ــنيف دولي جديد للتدخالت الصـــــحية يشـــ ــى وارعاية الطبية لتصـــ لتمريض وتأدية الوظائف لدى المرضـــ
ــحة العمومية.  ــــ ــ ــ ــتوتوالصــ ــــ ــ ــ ــــاورات في عام ســ ــ ــ ــ ــمان فائدة هذا  ٢٠١٩هدف االختبارات الميدانية المنهجية والمشــ ــ ـــ ــ ضـــ

  اإلحصاءات الدولية بشأن التدخالت الصحية.لجمع التصنيف 
  

  التنفيذ
  

الواردة في الصيغة وستكون المعلومات مطبوعة. اللكترونية و اإل تينصيغالبستُنشر المراجعة الحادية عشرة   -٤٦
ـــياق المعني. اإللكترونية  ــيغة المطبوعة مترابطة ومرئية في الســـ ـــَّ أما المعلومات الواردة في الصــــ ــــتقســـ ثالث م إلى فســ

ومن الضروري استخدام المراجعة الحادية والدليل المرجعي والفهرس. القائمة الجدولية  هيمجلدات كما في السابق 
  صحيح في جميع المجلدات الثالثة.عشرة على نحو 

  
ــيحل الفهرس اإللكتروني  ،وألغراض الترميز  -٤٧ ــ ـــ ــ ـــ ـــكل أداة ســ ـــ ــ ــ ـــ الفهرس المطبوع للترميز محل  إلكترونيةفي شـ

  باعتباره مرجع حصائل الترميز.
  

ــاء التي تعتزم إ  -٤٨ ن المراجعة الحادية عشـــرة باللغات الوطنية أن تخطر عنســـخ  صـــداروينبغي للدول األعضـ
ــة العلى الترجمات  كلوينبغي إعداد باعتزامها. األمانة  ــ ــ ــة منصـ ــ ــ ـــصـ ــ ــرة  اتلترجمالمخصــ ــ أو المراجعة الحادية عشـــ

ــة  ــ ــ ـــتتيح األمانة إدماجها في هذه المنصــ ــ ــــخ المتعددة اللغات النفاذ إالتي ســـ ــ ليها. وعلى هذا النحو، يمكن إتاحة النســ
ــخ فيما بينها. وعالوة على ذلك، بضـــــمان ات ـــاق النســـ ـــرة الإصـــــدار جميع يمكن ســ ـــخ اللغوية للمراجعة الحادية عشــ نســ

واالطالع اإلصدار مثل الملفات المطبوعة واإلصدارات اإللكترونية تلقائيًا في جميع أشكال الموجودة على المنصة 
جميع الترجمات المتاحة  االطالع علىويمكن  .لكترونيواجهات االتصال البشري أو اإللى النسخ المترجمة عبر ع

  برنامج التصفح ذاته وأداة الترميز وواجهة البرمجة نفسهما.على المنصة عن طريق 
  

ـــرة، ُأعدت المواد إلعادة توجيه   -٤٩ ــع رموز وكما في حال المراجعة العاشــ ــ ـــخاص المدربين لوضـ المراجعة األشــ
ــرة  ــاعدة المراكز المتعاونة مع االحادية عشــ وســــتقع المســــؤولية عن . بشــــأن مجموعة التصــــنيفات الدوليةلمنظمة بمســ

والدول األعضــاء كل على حدة. وتعمل المنظمة على تنظيم الدورات التدريبية على عاتق مكاتب المنظمة اإلقليمية 
  إعداد المواد لتوفير التدريب األساسي للمستخدمين الجدد للمراجعة الحادية عشرة.

  
ــ  -٥٠ ــحوبًا باإلصــــدار  يكونوســ ــمن موادًا تدريبالداعمة مجموعة من المواد مصــ وٕارشــــادات للتنفيذ  يةللتنفيذ تتضــ

ــريف الشــــؤون والوجداول انتقالية وأدوات للترجمة  ـــكاالً  حفظومعلومات عن تصــ ـــرة مختلفة ل وأشـ لمراجعة الحادية عشـ
  لدمجها في النظم الراهنة للتبليغ الصحي.

  
  وتحديثه في المستقبلمراجعة التصنيف الدولي لألمراض 

  
ــحة   -٥١ ـــ ــ ـــون دورة ١٩٩٠( ٢٤-٤٣ع ص جفي القرار اعتمدت جمعية الصــ ـــ ــ ـــر ا) عملية تحديث في غضـ ـــ ــ لعشـ

خالل الفترة الممددة الستخدام المراجعة وصودفت الصعوبات للتصنيف الدولي لألمراض. للمراجعة العاشرة سنوات 
سنة عوضًا عن فترة السنوات العشر المقررة) نظرًا إلى عدم إدماج عمليات التحديث في جميع الدول  ٢٨العاشرة (
  وضرورة إجراء بعض عمليات التحديث الرئيسية.األعضاء 

  
التي تســـتهدف مشـــاركة التوعية توســـيع نطاق ؤدي يوبالنســـبة إلى المراجعة الحادية عشـــرة، من المتوقع أن   -٥٢

إلى التغلب على المشاكل المواجهة مخصصة لجنة استشارية طبية علمية في المناقشات وتشكيل الدول األعضاء 
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ــــير تعميم  ــ ــرة وتيســ ــ ــل بالمراجعة العاشــــ ـــ ـــتخدمين في فيما يتصـــ ــ ـــرة على المســـ ــ ـــيغ المحدثة للمراجعة الحادية عشـــ ــ الصـــ
الســتفادة لســرعات الثر اإلحصــائي واســتنادًا إلى التجارب المرتبطة بمختلف المســتويات و وفيما يتعلق باألالمســتقبل. 

ــُينظر ، من عمليات التحديث ـــ ـــ ــ ـــرة في أي تعديالت تُقترح خالل دورة بعناية كبيرة سـ ــ ـــ ــ من عمر المراجعة الحادية عشـ
ـــًا في قواعد الترميز والفئات المؤلفة من أربعة حروف وأرقام. ، حيث تأثيرها في التحليالت واالتجاهات ـــ ــ ــوصـ ـــ ــ وخصــ

ــين الفئات الفرعية االختيارية  يكون تحديثوســـ ــتخدمين لرشـــادات اإلومداخل الفهرس وأوجه تحسـ أكثر تواترًا من لمسـ
  تحديث الفئات المؤلفة من أربعة حروف وأرقام.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي: المجلس  -٥٣
  

  المجلس التنفيذي،
  

   ١بعد النظر في التقرير عن المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض،
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد مشروع القرار التالي:  يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
  

ــنيف الدولي بعد النظر في   من الديباجة) ١(الفقرة  ــ ــرة للتصـ ــ التقرير عن المراجعة الحادية عشـ
  لألمراض، 

  
  على التقرير المقدم من المدير العام: ما يلي، بناءً  تعتمد  من المنطوق) ١(الفقرة 
لة  ) ١( ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ للفئات المؤلفة من أربعة حروف وأرقام والفئات الفرعية االختيـاريـة القائمة المفصـ

ـــتة حروف وأرقامالمؤلفة من  ــ ـــ ــ ــــة أو سـ ــ ــ ـــة  ٢خمســـ ــ ـــ ــ ـــيرة للوفيات والمراضـ ـــ ــ ــ والقوائم الجدولية القصـ
والمشـــاكل الصـــحية الدولي لألمراض  اإلحصـــائي شـــكل المراجعة الحادية عشـــرة للتصـــنيفي  مما

 ؛ذات الصلة

والمواليــد والوفيــات في التعــاريف والمعــايير ومتطلبــات التبليغ المتعلقــة بوفيــات األمهــات  ) ٢(
 ٣؛ووفيات األطفال حديثي الوالدة والرضعالوالدة الفترة المحيطة ب

ــية  ) ٣( ـــ ـــاســـ ـــ ــباب األســ ـــ ـــية  للوفياتالقواعد والتعليمات لترميز األســـ ـــ وترميز االعتالالت الرئيســ
  المسببة للمراضة؛

  
  

                                                           
 .١٤٤/٢٢ت مالوثيقة    ١

  برنامج التصفح الخاص بالمراجعة الحادية عشرة على الموقع اإللكتروني التالي: انظر    ٢
.https://icd.who.int/browse11/l-m/en  

 .https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdfانظر الوثيقة على الموقع اإللكتروني التالي:    ٣
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ـــائي الدولي  تقرر  من المنطوق) ٢(الفقرة  ــ ــ ــنيف اإلحصـــ ــ ـــ ــ ــــرة للتصـ ــ ــ أن تدخل المراجعة الحادية عشــ
  ؛٢٠٢٢يناير  كانون الثاني/ ١حيز التنفيذ في  الصلةوالمشاكل الصحية ذات لألمراض 

  
  على ما يلي: توافق  من المنطوق) ٣(الفقرة 
ــع مجموعة  ) ١( ـــلة وضــ ــنيفات األمراض و مواصـ ــنيفات تصــ ــحة وتنفيذها، التصــ المتعلقة بالصــ

ـــائي الدولي لألمراض باعتبار  ــنيف اإلحصـــ ــ ـــلةالتصــ ــحية ذات الصـــ ـــاكل الصــــ ــنيف  والمشـــ التصــــ
 التصنيفات ذات الصلة والصيغ المتخصصة والمصطلحات؛سائر األساسي المرتبط ب

ــون  ) ٢( ــ ــــائي عملية التحديث في غضـ ـــنيف اإلحصـ ـــرة للتصــ دورة عمر المراجعة الحادية عشــ
  ؛والمشاكل الصحية ذات الصلةالدولي لألمراض 

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  من المنطوق) ٤(الفقرة 
ــــع األدوات  ) ١( ــ ــ ـــرهالحفظ اإللكترونية وآليات الدعم وضــ ــ ـــ ـــدار  ،البيانات ونشــ ــ ــ المراجعة وٕاصـــ

 ؛والمشاكل الصحية ذات الصلةعشرة للتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض الحادية 

ـــرة  تقديم الدعم، بناءً  ) ٢( ــ ــاء في تنفيذ المراجعة الحادية عشــ ـــ على الطلب، إلى الدول األعضــ
 ؛والمشاكل الصحية ذات الصلةللتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض 

ــحـة من تقـديم  ) ٣( ـــ ــ ـــ ــ ــ تقرير عن التقـدم المحرز في تنفيـذ هذا القرار بانتظـام إلى جمعيـة الصـ
  خالل المجلس التنفيذي.

  
 

=     =     =  


