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ة عشرة    المراجعة الحاد
  الدولي لألمراض للتصنيف

  

  من الدول األعضاءمقدمة تعديالت  يتضمنمشروع قرار مقترح من األمانة 
  
  

،   المجلس التنفيذ
  

ة عشرة للتصنيف الدولي لألمراض،    ١عد النظر في التقرر عن المراجعة الحاد
  

اعتماد مشروع القرار التالي:  يوصي عين  ة والس ة الثان ة الصحة العالم   جمع
  

عون، ة والس ة الثان ة الصحة العالم   جمع
  

اجة) ١(الفقرة  ــنيف الدولي عد النظر في   من الدي ــرة للتصـــ ــ ة عشـ التقرر عن المراجعة الحاد
  لألمراض، 

  
رراً  ١ الفقرة( اجة من م ر  وٕاذ   )الدي ـــأنالمنظمة  بلوائحتذ ــ ات التي اعتمدتها  شــ ــم ــ ــ التسـ

ة العشرون  ة الصحة العالم ار ٢٢ فيجمع ياالتحاد  [ ١٩٦٧مايو  /أ   ] األورو
 
رراً  ١ الفقرة( اً  م اجة من ثان القرار  وٕاذ   )الدي ر  ــدر الذتذ ــ ـــ ــ ـــحة  عن صــ ــ ـــ ة الصـــ جمع

عين في  ة الثالثة واألر ار/ مايو ١٧العالم ه  واعُتمدت ١٩٩٠ أ ـــرة  المراجعةف ــ ـــنيفالعاشــ ـــ  للتصـ
ياالتحاد  [ ١٩٩٣انون الثاني/ يناير  ١حيز التنفيذ في  بدخولهالألمراض  الدولي  ] األورو

  
  ما يلي، بناًء على التقرر المقدم من المدير العام: تعتمد   من المنطوق) ١(الفقرة 

ـارـة  ) ١( ة االخت لة للفئات المؤلفة من أرعة حروف وأرقام والفئات الفرع ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ القائمة المفصـ
ـــتة حروف وأرقام ـــ ــ ــ ــة أو سـ ــ ــ ـــ ـــة  ٢المؤلفة من خمســ ـــ ــ ات والمراضـــ ــيرة للوف ــ ــ ـــ ة القصــ والقوائم الجدول

ة عشـــرة للتصـــنيف اإلحصـــائي  مما ل المراجعة الحاد ة الدولي لألمراض  شـــ والمشـــاكل الصـــح
 ؛ذات الصلة

                                                      
قة    ١  .١٤٤/٢٢م تالوث

ة عشرة على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢ المراجعة الحاد   انظر برنامج التصفح الخاص 
.https://icd.who.int/browse11/l-m/en  
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ــات في  ) ٢( ــات األمهــات والمواليــد والوف غ المتعلقــة بوف ــات التبل التعــارف والمعــايير ومتطل
ات األطفال حديثي الوالدة والرضع؛ الوالدة ووف طة   ١الفترة المح

ات وترميز االعتالالت  ) ٣( ة للوف ــ ـــ ــاســـ ـــ ــ اب األسـ ــ ــ ــ مات لترميز األســ ة القواعد والتعل ــــ ــ ســ الرئ
ة للمراضة؛   المسب

  
رراً  ١ الفقرة( ر في النظر عـد   )المنطوق  من م قـة في الوارد التقر االتحـاد  [ ١٤٤/٢٢ت  م الوث

ي   ] األورو
  

ـــائي الدولي  تقرر   من المنطوق) ٢(الفقرة  ــ ـــ ــ ـــنيف اإلحصــ ــ ــ ــ ـــرة للتصـــ ــ ــ ـــ ة عشــ أن تدخل المراجعة الحاد
ـــلةلألمراض  ــ ـــ ــ ة ذات الصـــ ـــح ــ ــ ـــ ـــاكل الصـــ ــ ـــ ــ  رهناً  ؛٢٠٢٢انون الثاني/ يناير  ١حيز التنفيذ في  والمشـــ
ات ة بترتي ياالتحاد  [ األقل على سنوات خمس ولفترة العام؛ المدير حددها انتقال   ] األورو

  
  على ما يلي: تواف   من المنطوق) ٣(الفقرة 

ــع مجموعة  ) ١( فات األمراض و مواصــــلة وضــ ــن ــحة وتنفيذها، تصــ الصــ فات المتعلقة  ــن التصــ
ار  ـــائي الدولي لألمراض اعت ــنيف اإلحصـــ ــ ـــلةالتصــ ة ذات الصـــ ـــح ـــاكل الصـــ ــنيف  والمشـــ التصــــ

غ المتخصصة والمصطلحات؛ فات ذات الصلة والص سائر التصن  األساسي المرت 

ـــون  ] األرجنتين [ أجــل من المحــددة المعــايير ) ٢( ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة التحـــديـــث في غضـ دورة عمر عمل
ة عشرة للتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض  ة ذات الصلةالمراجعة الحاد   ؛والمشاكل الصح

ررًا) ٢( ــون   م ــ ــ ة التحديث في غضــ ـــنيف [ عمل ــ ـــرة للتصـــ ــ ة عشـــ دورة عمر المراجعة الحاد
ة ذات الصلةاإلحصائي الدولي لألمراض  ات  [؛ ] والمشاكل الصح   ] المتحدةالوال

  
  المدير العام ما يلي: من تطلبالمنطوق)   من  ٤(الفقرة 

ــع األدوات  ) ١( ــ ـــ ــ ــ ـــ ات الدعم وضـ ة وآل  المراجعة من االنتقال ذلك في ما للتنفيذ،اإللكترون
ة المراجعة إلى لألمراض الدولي للتصــنيف العاشــرة  لألمراض، الدولي للتصــنيف عشــرة الحاد

انات ونشرهاو  ة  المراجعةوٕاصدار  ،حف الب التصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض  عشرةالحاد
ة ذات الصلة ي ]؛ والمشاكل الصح   [ االتحاد األورو

ات الدعموضــع األدوات   )١( ة وآل انات ونشــرهال اإللكترون ع حف الب ة اللغات بجم  الرســم
ـــدار  ] األرجنتين [ المنظمة في المعتمدة ة  المراجعةوٕاصــ ـــرةالحاد ــائي  عشــ ــ ـــنيف اإلحصـ التصــ

ة ذات الصلةالدولي لألمراض   ؛والمشاكل الصح

م ) ٢( ـــاء في تنفيذ المراجعة دعم [ بوتان ]  على الطلب، إلى بناءً  الدعم، تقد الدول األعضــــ
ة عشرة للتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض  ة ذات الصلةالحاد  ؛والمشاكل الصح

                                                      
قة على الموقع اإللكتروني التالي:    ١  .https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdfانظر الوث
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رراً  ٢( ة عشـــرة المحدثة للتصـــنيف   )م شـــأن المراجعة الحاد ة وٕاطار زمني  اقتراح عمل
عين عن طر المجلس  ـــ ـــ ـــة والســـ ــ ــ ة الخامســ ــحة العالم ـــ ــ ة الصــ الدولي لألمراض على جمع

ي ] ؛ [ االتحاد األورو   التنفيذ

ـًا) ٢( ثان ررًا  ـارًا من    م ـة اعت ـات انتقـال م ترتي ة لفتر  ٢٠٢٢انون الثـاني/ ينـاير  ١تقـد
استخدام المراجعات خمس سنوات على األقل، تمّ  ع اإلحصاءات  ن الدول األعضاء من تجم

ـــرة عبر األدوات  ة عشـــ ــنيف الدولي لألمراض، وٕاعداد ترجمة المراجعة الحاد ـــ قة للتصـ ــا ــ الســ
ي ] ة؛ [ االتحاد األورو  اإللكترون

ــذا القرار ) ٣( ـــذ هــ ــدم المحرز في تنفيـ م تقرر عن التقــ ــد  التنفيـــذ المجلس خالل من، تقــ
ة الصـــحة  انتظام ةإلى جمع عة العالم عين الســـا من خالل المجلس و ٢٠٢٤في عام  والســـ

ة والثمانين في عام التنفيذ  ة الثان ة الصحة العالم ي ]. ٢٠٢٩إلى جمع   [ االتحاد األورو
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