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(ICD-11)   11 -العالقةذات  

• International Classification of Diseases and Related 

Statistical Health Problems 11th  Revision (ICD-11) 

لمجول  -بسا في ذلػ التخجسات – 2018تؼ تقجيسو في يؾنيؾ •
األعزاء استعجادا لتشفيحه، ثؼ اعتسجتو جسعية الرحة العالسية في 

 . 2022، وستبجأ السسارسة االكميشيكية لو الخسسية 2019مايؾ عام 
وفًقا لسشغسة الرحة العالسية تعتسج الفائجة اإلكميشيكية لترشيف  =•

عمى )قيستيا في التؾاصل ( أ: )فئة االضظخابات العقمية والدمؾكية عمى
( ب)؛ (سبيل السثال، بيؽ السسارسيؽ والسخضى واألسخ والسدؤوليؽ

أي )خرائص إجخاءات السسارسة اإلكميشيكية، بسا في ذلػ صالحيتو 
أي )وسيؾلة استخجامو والؾقت الالزم الستخجامو ( دقة الؾصف

  فائجتو في اختيار التجخالت واتخاذ قخارات اإلكميشيكية ( ج)؛ (الججوى 
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درستا الترؾرات ". تكؾيشيتيؽ"تؼ انجاز دراستيؽ ميجانيتيؽ دوليتيؽ •
السفاىيسية لمسختريؽ عؽ العالقات الستبادلة بيؽ فئات االضظخابات 

 .ICD-11العقمية، وتؼ ترسيسيا لسعخفة  تظؾر الييكل الذامل لـ 
الذبكة العالسية "بعج ذلػ، طؾرت مشغسة الرحة العالسية 

 .www.globalclinicalpractice" )لمسسارسات اإلكميشيكية
net)،  151ميشي في مجال الرحة مؽ  13000بو أكثخ مؽ 

دولة لمسذاركة في سمدمة مؽ الجراسات السيجانية السعتسجة عمى 
التي وفخت فخصة لتظبيق األساليب    .ICD-11اإلنتخنت لـ

 ICD-11التجخيبية لسقارنة تظبيق أوصاف وإرشادات اضظخاب 
مؽ أجل تقييؼ التحديشات  ICD-10الججيجة مع تمػ الخاصة بـ 

 الشدبية في ترؾراتيا وتأثيخىا السحتسل عمى الفائجة اإلكميشيكية
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تجخى ىحه الجراسات . ثؼ إنجاز دراسات ميجانية معتسجة عمى العيادة•
في مجسؾعة مؽ مخاكد البحؾث السشتذخة في جسيع أنحاء العالؼ، 

وىي مرسسة الختبار الجقة والفائجة اإلكميشيكية لمترشيف السقتخح 
 .  مع الحاالت اإلكميشيكية الؾاقعية

يسثل إدخال مقاييذ لترشيف أعخاض مخض الفرام وغيخه مؽ •
االضظخابات الحىانية األولية تغييخًا كبيخًا في طخيقة وصف وترشيف 

لمخد عمى أوجو القرؾر السعخوفة في الشغام /  ىحه االضظخابات 
الفخعي الدابق، بسا في ذلػ عجم ثبات األنؾاع الفخعية وكحلػ 

السالحغة التي تفيج بأن العجيج مؽ مخضى الفرام ال يتشاسبؾن مع 
 .  أي ٍّ مؽ األنؾاع الفخعية

•   
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أىسية التغييخات الججيجة التي تؼ إجخاؤىا عمى االضظخابات الشاجسة •
فسجال التعاطي أحج مجاالت الحخكة . عؽ تعاطي السؾاد الشفدية

السدتسخة سؾاء فيسا يتعمق بالغيؾر الستكخر لمسؾاد الججيجة، 
والتغيخات في طخق التعامل معيا، وكحلػ الشسط الستغيخ لعؾاقب 

باإلضافة إلى ذلػ، تتغيخ الدياسات الجولية الخاصة . االستخجام
بالسخجرات أيًزا إما استجابة لسعخفة عمسية أفزل أو لتحؾيل الخأي 

 .  العام
 
 
 

•   
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عمى . نتائج بعض الجراسات السيجانية السعتسجة عمى اإلنتخنت متاحة•
عمى اضظخابات التغحية  CGPوجو الخرؾص، دراسة شبكة 

واألكل، وتؾصمؾا إلى استشتاج مفاده أن االتفاق في التذخيص 
   ICD-10كانت أعمى باستسخار مؽ  ICD-11باستخجام ارشادات 

وتؾصمؾا إلى ميل  -االضظخابات السختبظة تحجيجا بالسذقة •
السحتخفيؽ إلى اإلفخاط في تذخيص اضظخاب السذقة ما بعج 
الرجمة استشاًدا إلى ضغؾط شجيجة أو طؾيمة األمج بجاًل مؽ 

 األعخاض اإلضافية السظمؾبة
واجو السذاركؾن في الجراسة بعض الرعؾبة في التغمب عمى •

أدت ىحه الشتائج . اضظخابات األسى الظؾيل األمج لمفجيعة الظبيعية
 إلى بعض التحديشات في إرشادات التذخيص
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ىحه أول مخة يتؼ فييا اختبار الفائجة اإلكميشيكية لشغام تذخيري •
وكانت العشاصخ  ceptualization. عمى نظاق واسع ومشيجي

ىل تداعج ) conاإلطار السفاىيسي : الشؾعية التي تؼ تقييسيا ىي
إرشادات التذخيص السقتخحة في فيؼ حالة السخيض والتؾاصل 

ىل اإلرشادات دقيقة ) goodness of fit؛ جؾدة السظابقة (معيا؟
ىل )؛ سيؾلة االستخجام ( إللتقاط األعخاض الغاىخة لجى السخيض؟

؛ ( االرشادات واضحة وسيمة االستخجام في السسارسة العادية؟
ما مجى كفاية االرشادات لتقييؼ السخضى واتخاذ قخارات )والكفاية 

 (.  إكميشيكية؟
•   
•   
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االضظخابات ( 1: بخوتؾكؾالت 3غظت دراسات االتداق اإلكميشيكي •

الحىانية والسداجية لجى السخضى الحيؽ يعانؾن مؽ أي أعخاض 
اضظخابات السداج واضظخابات القمق واالضظخابات ( 2ذىانية 

السختبظة تحجيجًا بالسذقة لجى السخضى الحيؽ يعانؾن مؽ أعخاض 
االضظخابات ( 3ذات صمة ولكؽ ليذ لجييؼ خاصية ذىانية  

عجد االنتباه، )الشفدية الذائعة في مخحمة الظفؾلة والسخاىقة 
لجى األطفال ( الدمؾك التخخيبي، اضظخابات السداج والقمق

 .والسخاىقيؽ الحيؽ يعانؾن مؽ أعخاض ذات صمة
تيجف الجراسات إلى استكذاف ما إذا كان األطباء برؾرة مدتقمة •

يسكؽ أن يتؾصمؾا إلى نفذ   -استشاًدا إلى نفذ السعمؾمات  -
 ICD-11االستشتاج التذخيري باستخجام إرشادات التذخيص بـ 
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 ICD-11االضظخابات العقمية والدمؾكية في •
الشسؾ : االضظخابات العربية الشسائية، تتزسؽ اضظخابات .1•

العقمي، االضظخابات الشسائية لمكالم والمغة، اضظخاب طيف التؾحج، 
اضظخاب التعمؼ الشسائي، اضظخاب التآذر الحخكي، اضظخابات 

السدمشة، اضظخاب نقص االنتباه ( المدمة/ الَعخة )التذشج الالارادي 
وفخط الشذاط، اضظخاب الحخكة الشسظية، متالزمة الشساء العربي 

 (.  بدبب التعخض لمكحؾل قبل الؾالدة
•   

 
 

•   
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الفرام : الفرام وغيخه مؽ االضظخابات الحىانية األولية. 2•

الؾججاني، الشسط الفرامي، اضظخاب ذىاني حاد مؤقت، اضظخاب 
بيجف  ICD-10يؾجج بعض التغييخات في ىحه الفئة عؽ . ضاللي

:  تحديؽ وضؾح التذخيص، فقج تؼ ححف االضظخابات الفخعية
نغًخا لعجم وجؾد ". فرام السخاىقة"البارانؾيا، الكتاتؾني، والييبفخيشي 

 . أدلة كافية عمى فائجتيا اإلكميشيكية وثباتيا عبخ الدمؽ
وتذسل التغييخات الخئيدية األخخى إعادة تعخيف اضظخاب الفرام •

لسخض الفرام ( الستدامؽ)الؾججاني باعتباره التداوج الدمشي 
 واضظخاب السداج

تغييخ آخخ ىؾ تحديؽ تحجيج االضظخابات الحىانية الحادة والعابخة •
مع وبجون أعخاض الفرام مؽ أجل تؾفيخ تسييد إكميشيكي أوضح 

 لألنؾاع الحادة والعابخة مؽ االضظخابات الحىانية األولية،
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بـ  ICD-11اضظخابات السداج، تتسيد اضظخابات السداج في  .3•

، والتي تذسل نؾبة االكتئاب، نؾبة اليؾس والشؾبة "نؾبات مداجية"
ىحه ليدت  - ICD-10عمى عكذ  - ICD-11ففي . السختمظة

كيانات قابمة لمتذخيص بذكل مدتقل، وبالتالي ليذ لجييا أكؾاد 
الثشائية القظب )تذسل ىحه الفئة اضظخابات . تذخيرية خاصة بيا

واالضظخابات ذات الرمة، االضظخابات االكتئابية، متالزمات السداج 
تزسؽ ىحه الفئة محجدات لالكتئاب، ووجؾد أعخاض (. / الثانؾية

يتؼ تزسيؽ . قمق كبيخة، والشسط السؾسسي، وفتخة ما بعج الؾالدة
االضظخابات ثشائية القظب "اضظخابات الجورية واليأس كجدء مؽ 

 ، عمى التؾالي"اضظخابات االكتئاب"واالضظخابات ذات الرمة، و
 

•   
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القمق السعسؼ، : اضظخابات القمق والخؾف، تتزسؽ اضظخابات .4•

اليمع، الخؾف مؽ األماكؽ السغمقة، خؾف معيؽ، القمق االجتساعي، 
قمق االنفرال، الخخس االنتقائي، متالزمة القمق الثانؾية، العؾامل 

 .السختبظة بالخؾف
اضظخابات الؾسؾاس القيخي وما يترل بيا مؽ اضظخابات،  .5•

الؾسؾاس القيخي، تذؾه : تتزسؽ ىحه الفئة االضظخابات التالية
 ،Olfactory reference disorderالجدؼ، اإلشارة الذسية 

التؾىؼ السخضي، االكتشاز، الدمؾك الستكخر السخكد عمى الجدؼ، 
 .  متالزمة تؾريت، الستالزمة الثانؾية لمؾسؾاس القيخي 

 
•   
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االضظخابات السختبظة تحجيجًا بالسذقة، تتزسؽ ىحه الفئة  .6•

مذقة ما بعج الرجمة، مذقة ما بعج الرجمة : اضظخابات التالية
السعقج، األسى لفتخة طؾيمة، التكيف، اضظخاب السراحب لمتفاعل 

Reactive attachment disorder،  نقص الكف في
 .  السذاركة االجتساعية

، تتزسؽ ىحه الفئة (االنفرالية)االضظخابات االنذقاقية  .7•
األعخاض العربية االنذقاقية، فقجان الحاكخة : اإلضخابات التالية

-Depersonalizationاالنذقاقي، انفرال الذخرية 
derealization disorder،  الحىؾلTrance disorder، 

/ انفرالي  ،Possession trance disorderذىؾل مؾقفي 
 .  انذقاقي مخكب، اليؾية االتذقاقي، متالزمة انذقاقية ثانؾية

•   
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  :bodily distress disordersاضظخابات الكخب البجني  .8•

في " االضظخابات الجدجية"تحل ىحه الفئة العخيزة الججيجة محل 
ICD-10 وستجسع عجًدا مؽ الفئات السشفرمة الدابقة مثل  :

.  اضظخاب الجدجنة، والخمل الجدجي الالإرادي والؾىؽ العربي
الؾسؾاس القيخي وما يترل "الحع أن التؾىؼ السخضي مجرج ضسؽ 

اضظخابات الكخب "وليذ في مجسؾعة " بيا مؽ اضظخابات
"  اضظخاب الكخب البجني"الدسة اإلكميشيكية األساسية لـ ". الجدجي

وجؾد أعخاض جدجية تثيخ القمق الفخدي والسفخط في تؾجيو "ىي 
يتؼ تسييد األشكال الخفيفة والستؾسظة ". االنتباه نحؾ األعخاض

 .ولكؽ ال يتؼ تحجيج أنؾاع فخعية ،ICD-11والذجيجة في 
 

•   
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فقجان الذيية العربي، : اضظخابات التغحية واألكل، تتزسؽ  .9•

الذخه العربي، الشيؼ عشج تشاول الظعام، الخغبة في األطعسة الذاذة 
Pica  "التجشب  -التقييج. ، االجتخار، متالزمة القيء الجوري "بيكا

 .      لتشاول الظعام
 ،elimination disordersاضظخابات االخخاج  .10•

يتؼ . باعتبارىا الكيانات الؾحيجة" سمذ البؾل والبخاز"تحتؾي عمى 
استبعاد الحاالت إذا كانت اضظخابات الإلخخاج ناجسة عؽ حاالت 

 .طبية
االضظخابات الشاجسة عؽ إساءة استعسال السؾاد  .11•

الشاتجة عؽ / السخجرة، يؾجج عجد مؽ االضظخابات لكل مادة نفدية 
تدسؼ : ، ىي(مثال يسكؽ تظبيقو عمى بقية السؾاد)تعاطي الكحؾل 

الكحؾل، التعاطي الزار، إدمان الكحؾل، االندحاب، اليحيان، 
ذىاني ناتج عؽ الحكؾل، اضظخاب السداج، القمق، الخمل الجشدي، 

اضظخاب الشؾم، الخخف، فقجان الحاكخة، نؾبة واحجة مؽ التعاطي 
 .  الزار
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 impulse controlاضظخابات التحكؼ في الجفع   .12•

disorders،  وىؾس الدخقة  ""تذسل ىؾس اشعال الشار"" 
االضظخاب االنفجاري "و" اضظخاب الدمؾك الجشدي القيخي "و

"  اضظخاب القسار"لؼ يتؼ تشفيح االقتخاحات األولية بتزسيؽ ". الستقظع
(. مؾجؾد بيؽ اضظخابات الدمؾكيات التي تدبب اإلدمان)ىشا 

ف بأنو " االضظخاب االنفجاري الستقظع" ىؾ كيان تذخيري ججيج ُيعخٍّ
حمقات مؾجدة متكخرة مؽ العجوان المفغي أو الجدجي أو تجميخ "

السستمكات التي تسثل فذاًل في التحكؼ بالجوافع العجوانية، مع شجة 
االنييار أو درجة العجوانية التي تتعجى بذكل كبيخ استفداز أو إثارة 

 .  الزغؾطات الشفدية واالجتساعية
 
 
•===== 

 
 
•   
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الجافع الجشدي "محل " اضظخاب الدمؾك الجشدي القيخي "يحل =   •

ويتسيد بشسط  مدتسخ مؽ الفذل في التحكؼ  ،ICD-10في " السفخط
في الجوافع الجشدية أو الشؾبات الجشدية الذجيجة، مسا يؤدي إلى 
الفذل في التحكؼ في الدمؾك الجشدي الستكخر الؾاضح خالل فتخة 

، ويدبب ضيًقا (شيًخا 12عمى سبيل السثال ، )طؾيمة مؽ الؾقت 
ممحؾًعا أو ضعًفا كبيًخا في مجاالت العسل الذخرية أو العائمية أو 

االجتساعية أو السيشية أو السيشية أو غيخىا مؽ مجاالت العسل 
بجاًل مؽ " اضظخابات التحكؼ في الجافع"يعشي إدراجو ضسؽ . السيسة

أن الفذل في التحكؼ في  ،ICD-10، كسا في "االختالالت الجشدية"
الجفعات ىؾ الجانب السخكدي في السخض، بجاًل مؽ التخكيد الحرخي 

 . عمى السحتؾى الجشدي لمدمؾك
 
•   
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 disruptiveاضظخابات الدمؾك الفؾضؾي والغيخ اجتساعي .13•

behavior and dissocial disorders،  تتزسؽ فقط عمى
واضظخاب ججيج  ،(ICD-10 F91.3" )اضظخاب التحجي السعارض"

تتبايؽ بجايتو في الظفؾلة " )اضظخاب الترخف الالاجتساعي"ىؾ 
مقابل بجايتو خالل فتخة السخاىقة ، والحجود بيؽ االثشيؽ عمى ىؾ 

تشظبق السديج مؽ االختالفات اإلكميشيكية عمى كل  (. سشؾات 10ُعسخ 
مع أو بجون تييج وغزب " اضظخاب التحجي السعارض: "مؽ

اضظخاب الدمؾك "مدمشيؽ، وانفعاالت مقيجة في مقابل طبيعية في 
 . غيخ االجتساعي

 
 
 
•   



ة 
ّ
التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحي

(ICD-11)   11 -العالقةذات  
اضظخابات الذخرية، البعج األساسي لترشيف اضظخاب .14•

. الذخرية ىؾ الذجة، والتي قج تكؾن خفيفة أو متؾسظة أو شجيجة
لكشو ال  -صعؾبة الذخرية  -يؾصف السدتؾى تحت اإلكميشيكي 
يسكؽ وصف االضظخابات . يرشف عمى أنو ضسؽ االضظخابات

الذخرية بذكل أكبخ مؽ خالل اإلشارة إلى وجؾد خرائص سسات 
مؽ عخض خسدة مجاالت يتؼ . شخرية غيخ قادرة عمى التكيف

الدسات التي تسثل مجسؾعة مؽ األبعاد التي تتؾافق مع البشاء 
السيل إلى إعيار )الؾججان الدمبي : األساسي لدسات الذخرية

السيل إلى تجاىل السؾاثيق )، الالاجتساعية (االنفعاالت السؤلسة
السيل إلى الترخف بذكل )، عجم الكف (االجتساعية وحقؾق اآلخخيؽ

السيل لمديظخة عمى سمؾك الفخد ) anankastia، القيخ ( متدخع
السيل لمحفاظ عمى السدافة إنفعالية )، واالنعدال (وسمؾك اآلخخ

 (.  وشخرية



ة 
ّ
التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحي

(ICD-11)   11 -العالقةذات  
تؼ  ،paraphilic disordersاضظخابات الذحوذ الجشدي.15•

اضظخابات الذحوذ "إعادة تدسية اضظخابات التفزيل الجشدي باسؼ 
لتعكذ السرظمحات الحالية في األدبيات العمسية وفي " الجشدي

بأنساط " اضظخابات الذحوذ الجشدي"تتسيد . السسارسة اإلكميشيكية
اإلثارة الجشدية غيخ الشسظية التي تخكد عمى حاالت عجم الخضا عؽ 
اآلخخيؽ، حيث يسكؽ اعتبار أن ىحه الحاالت ليا آثار عمى الرحة 

: تذسل اضظخابات الذحوذ الجشدي االضظخابات التالية. العامة
الدادية الجشدية "، "عذق األطفال"، و"التمرص"، "االستعخاء"

  ."Frotteuristicالتحخش الجشدي / االحتكاك "، "القدخية
 
 
 
•   



ة 
ّ
التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحي

(ICD-11)   11 -العالقةذات  
تحتؾي ىحه  ،factitious disordersاالضظخابات الترشعية .16•

"  االضظخاب الترشع السفخوض مؽ الحات: "الفئة عمى كيانيؽ فقط
في الترشيف الجولي ". اضظخاب الترشع السفخوض مؽ اآلخخ"و

االختالق أ التغاىخ "تدسى الفئة الدابقة  ،ICD-10لألمخاض 
 .(F68.1" )السقرؾد بأعخاض أو بحاالت عجد جدسية أو نفدية

 .ICD-11تؼ إدخال الفئة األخيخة حجيًثا في 
االضظخابات السعخفية العربية، تذسل ىحه الفئة الججيجة .17•
االضظخاب العربي " ،"Amnesticاضظخاب الشديان "، "اليحيان"

متالزمة "يسكؽ ترشيف ". متالزمة الخخف"و" السعخفي الخفيف
 (.خفيفة، معتجلة، شجيجة)عمى ثالثة مدتؾيات مؽ الذجة " الخخف

 
 
•   



ة 
ّ
التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحي

(ICD-11)   11 -العالقةذات  
االضظخابات العقمية أو الدمؾكية السختبظة بالحسل والؾالدة .18•

ف ىحه الفئة بأنيا  والشفاس، غيخ مرشفة في مكان آخخ،  تعخٍّ
أسابيع بعج  6تبجأ خالل حؾالي )متالزمة مختبظة بالحسل أو الشفاس "

وتتزسؽ خرائص عقمية وسمؾكية كبيخة ولكشيا ال تفي ( الؾالدة
بالستظمبات التذخيرية ألي مؽ االضظخابات العقمية والدمؾكية 

 "  السحجدة
االضظخابات العقمية والدمؾكية الشاتجة عؽ االضظخابات أو .19•

ىحه الفئة قائسة بحاتيا في فرل . األمخاض السرشفة في مكان آخخ
وتتزسؽ العؾامل العقمية التي تؤثخ " االضظخابات العقمية والدمؾكية"

عمى االضظخابات أو األمخاض السرشفة في فرؾل أخخى مؽ 
  ICD-11الترشيف الجولي لألمخاض 

 
•   



ة 
ّ
التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحي

(ICD-11)   11 -العالقةذات  
تؼ تغظية اضظخابات الشؾم والغخوف الستعمقة بالرحة الجشدية == •

تؼ اتخاذ ىحا القخار لمتغمب عمى . في فرؾل مشفرمة مؽ الترشيف
"  غيخ العزؾية"و" العزؾية"بيؽ اضظخابات الشؾم  ،ICD-10تسييد 

متزسشة، عمى التؾالي، في الفرؾل الخاصة بأمخاض الجياز )
وبيؽ االختالالت الجشدية ( العربي واالضظخابات الشفدية والدمؾكية

متزسشة، عمى التؾالي، في الفرؾل " )غيخ العزؾية"و" العزؾية"
الخاصة بأمخاض الجياز البؾلي التشاسمي واالضظخابات العقمية 

 (والدمؾكية
 
 
 
 
•   



ة 
ّ
التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحي

(ICD-11)   11 -العالقةذات  
 ICD-11تؼ تقديؼ اإلرشادات التذخيرية السقتخحة في == •

الخغبة : والخاصة باالختالالت الجشدية إلى أربع مجسؾعات رئيدية
الجشدية وخمل االستثارة الجشدية، اختالل وعائف الشذؾة الجشدية، 

تؼ إعادة . اختالالت القحف، وغيخىا مؽ االختالالت الجشدية السحجدة
الشغخ في الغخوف التي عيخت كاضظخابات في اليؾية الجشدية في 

تزارب في الشؾع "عمى أنيا  10 -الترشيف الجولي لألمخاض
، واقتخح أيًزا نقميا إلى الفرل الججيج الخاص بالرحة "االجتساعي

وقج أوصى بححف الفئات الستعمقة بالسيل الجشدي مؽ . الجشدية
ICD-10  في االصجارICD-11  

 
 
 
•   



ة 
ّ
التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحي

(ICD-11)   11 -العالقةذات  
 ICD- 11مؾاصفات عامة لالصجار •
لكل اضظخاب مجرج في السجسؾعات السحكؾرة أعاله، األوصاف  •

تعخيف مؾجد ( أ: اإلكميشيكية واإلرشادات التذخيرية  كسا يمي
قائسة بسرظمحات التزسيؽ واالستبعاد؛ ( ؛ ب( كمسة 100-125)

، أي تمػ الخرائص (السظمؾبة)وصف لمخرائص األساسية ( ج
(  التي يسكؽ أن يتؾقعيا السختص في جسيع حاالت االضظخاب؛ د

"  الظبيعية"إرشادات بذأن التسييد بيؽ االضظخاب وبعض الحاالت 
قائسة باالضظخابات ( ؛ ىـ"(الحجود مع الحالة الظبيعية)"ذات الرمة 

التي يشبغي تسييدىا عؽ تمػ السؾصؾفة وإرشادات حؾل كيفية إجخاء 
التذخيص  -" الحجود مع االضظخابات األخخى )"التذخيص الفارقي 

السعمؾمات ذات الرمة ( االضظخابات الفخعية ؛ ز( ؛ و(الفارقي
 ؛ "(خرائص السدار)"إكميشيكيا بذأن السدار الشسؾذجي 

•      
 



ة 
ّ
التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحي

(ICD-11)   11 -العالقةذات  
أي الحاالت السيسة " )السغاىخ اإلكميشيكية السختبظة( "ح==   •

إكميشيكيا التي تختبط في كثيخ مؽ األحيان باالضظخاب، والتي قج 
( الخرائص الستعمقة بالثقافة؛ ك( ؛ ط(تتظمب تقييسيا وعالجيا

أي وصًفا لكيفية عيؾر االضظخاب بذكل مختمف )السغاىخ الشسائية 
؛ (وفًقا لسخحمة نسؾ الفخد، بسا في ذلػ الظفؾلة والسخاىقة وكبار الدؽ

   (Sampogna, 2017)الخرائص الستعمقة بشؾع الجشذ ( ل
يعتبخ ما سبق عخض مخترخ لمسخاجعة األخيخة مؽ الترشيف الجولي 

ICD-11  التي تؼ اعتسادىا مؽ مشغسة الرحة العالسية في مايؾ
2019 . 


