
    
  ١إضافة  ٧٢/٢٩ج  ية والسبعونثانالجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ نيسان/ أبريل ١١  من جدول األعمال المؤقت ٧-١٢البند 
  A72/29 Add.1  

  
  
  
  

  لمراجعة الحادية عشرةا
  للتصنيف الدولي لألمراض

  
  

  المدير العام تقرير من
  
  

دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون تمشيًا مع مسار العمل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في   -١
فيما يتعلق بمشروع  خالل الفترة الفاصلة بين الدورتينعقدت األمانة مشاورات غير رسمية  ٢٠١٩،١يناير  الثاني/

ـــنيف الدولي لألمراض.  ــــرة للتصــــ ـــأن المراجعة الحادية عشـــ ـــاورات في جنيف في قرار بشــــ ــباط/ ٢٢وُعقدت المشــــ ـــ  شــ
  مشروع القرار. بتنقيح. وسمحت الجلسات الثالث المعقودة ٢٠١٩مارس  آذار/ ٢١و ٧و  فبراير

  
  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء

  
  التالي الناتج عن المشاورات غير الرسمية:القرار جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع   -٢

  
  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،

  
عن المراجعة الحادية عشرة للتصنيف المدير العام بعد النظر في تقرير    من الديباجة) ١(الفقرة 
  ١؛الدولي لألمراض

  
وٕاذ تذكر بلوائح المنظمة بشأن التسميات التي اعتمدتها جمعية الصحة    من الديباجة) ٢(الفقرة 

   ٢؛١٩٦٧أيار/ مايو  ٢٢العالمية العشرون في 
  

بالقرار الذي صـــدر عن جمعية الصـــحة العالمية الثالثة أيضـــًا وٕاذ تذكر    من الديباجة) ٣(الفقرة 
ــنيف الدولي لألمراض بدخولها واعُتمدت فيه المراجعة الع ١٩٩٠أيار/ مايو  ١٧واألربعين في  اشــــرة للتصــ

  ٣؛١٩٩٣كانون الثاني/ يناير  ١حيز التنفيذ في 
  

وظيفة  والحفاظ عليهالدولي لألمراض تطوير التصنيف تعترف بأن  وٕاذ  من الديباجة)  ٤(الفقرة 
  ،أساسية من وظائف المنظمة المتعلقة بوضع القواعد والمعايير

                                                           
 .٧٢/٢٩الوثيقة ج   ١

 .١٨-٢٠ع  ص  جانظر القرار    ٢

  .٢٤-٤٣ع  ص  جانظر القرار    ٣
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لتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشاكل الصحية المراجعة الحادية عشرة ل تعتمد   من المنطوق) ١(الفقرة 
، ، رهنًا بترتيبات انتقالية٢٠٢٢كانون الثاني/ يناير  ١حيز التنفيذ في لتدخل ) المراجعة الحادية عشرةذات الصلة (

  :مع العناصر التالية

ــلة للفئات المؤلفة من أربعة حروف وأرقام  ) ١( ــ ــ ـــ ـــ ــ والفئات الفرعية االختيارية المؤلفة من القائمة المفصـ
 ؛والقوائم الجدولية القصيرة للوفيات والمراضة ١خمسة أو ستة حروف وأرقام

ـــات األمهـــات  ) ٢( ــاريف والمعـــايير ومتطلبـــات التبليغ المتعلقـــة بوفي ــةالتعـ والوفيـــات في الفترة  واألجنـ
 ٢؛المحيطة بالوالدة ووفيات األطفال حديثي الوالدة والرضع

ــببة  القواعد ) ٣( ــ ـــية المســـ ــية للوفيات وترميز االعتالالت الرئيســــ ـــ ــــاســ ــباب األســـ ــ والتعليمات لترميز األســـ
  للمراضة؛

  
  المدير العام ما يلي: منتطلب   من المنطوق) ٢الفقرة (

ـــيص  ) ١( ــ ـــمن المنظمة ارد الكافية و المتخصــ ـــ ــــرة لضـ ــ ــيغتها النهائية تحديث المراجعة الحادية عشـ ــ وصـــ
 ؛بانتظام اموالحفاظ عليهالمنقحة 

ـــرة  ) ٢( ــ ــــر المراجعة الحادية عشــ ــ ــت نشـ ــ ـــمية الســـ ــ ــــع األدوات و  المعتمدة في المنظمةباللغات الرســ ــ وضـ
ــتخدامهاوآليات الدعم  الرقمية ــ ــ ـــ ــرها واسـ ـــ ــ ــطلحات  ، بما في ذلكللحفاظ عليها ونشـــ ــ ـــ ــ ــــير الروابط بالمصـ ــ ـــ تيسـ

 السريرية الراهنة؛

، والســيما في ية عشــرةتقديم الدعم بناًء على الطلب إلى الدول األعضــاء في تنفيذ المراجعة الحاد ) ٣(
 إتاحة المنصة المخصصة لترجمات المراجعة الحادية عشرة؛بناء النظم والقدرات، ومن خالل 

ــــنوات على األقل ٢٠٢٢كانون الثاني/ يناير  ١تقديم ترتيبات انتقالية اعتبارًا من  ) ٤( ــ ــ  لفترة خمس ســــ
باســتخدام والتبليغ عنها الدول األعضــاء من تجميع اإلحصــاءات  كينتملهذه الترتيبات ضــرورية دامت وما

 ؛المراجعات السابقة للتصنيف الدولي لألمراض

ــرة،تنفيذ  ) ٥( ــ ـــنيفات  ٣عملية منتظمة لتحديث المراجعة الحادية عشــــ ـــ ــع مجموعة تصــ ــ ـــلة وضــــ ــ ومواصـــ
ــائي الدولي لأل ـــ ــ ـــ ــنيف اإلحصـ ــــ ــ ــ ــحة وتنفيذها، باعتبار التصـ ـــ ــ ـــ ـــنيفات المتعلقة بالصـ ـــ ــ مراض األمراض والتصـــ

ــيغ  ــلة والصــ ــنيفات ذات الصــ ــائر التصــ ــي المرتبط بســ ـــاســ ــنيف األسـ ــلة التصــ ـــحية ذات الصــ ــاكل الصـ والمشــ
 المتخصصة والمصطلحات؛

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

ــة والثمانين في عام  ـــ ــ ــ ــحة العالمية الخامســــ ــ ــ ـــ ــ تقييم للحاجة إلى تنقيح المراجعة وٕادراج ، ٢٠٣٢وجمعية الصــ
  .٢٠٣٢الحادية عشرة في التقرير لعام 

=     =     = 
                                                           

 برنامج التصفح الخاص بالمراجعة الحادية عشرة على الموقع اإللكتروني التالي: انظر    ١
https://icd.who.int/browse11/l-m/en  ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٨(تم االطالع في.( 

االطالع في ، تم 14ffالصفحة ( https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdfعلى الموقع اإللكتروني التالي: متاحة    ٢
 ).٢٠١٩آذار/ مارس   ٢٨

على الموقع اإللكتروني التالي: الدليل المرجعي للمراجعة الحادية عشرة (من  ٨-٣على النحو الموصوف في الملحق    ٣
https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٨االطالع في ، تم.(   


