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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كيبية والداللية للغة القانون الدولي العام]
 [الخصائص المعجمية والتر

 [الباحثة:  هدى كنفودإعداد ]

 [كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة]

 

 ملخص الدراسة: 

ة والنظرية المتعلقة باللسانيات القانونية يطرح مجموعة من القضايا المفاهيم تنطلق هذه الدراسة من 
كيبية والمعجمية والداللية للغة القانون الدوىلي العاموقضاياها التطبيقية،  وتحديد 

وذلك  ،أهم الخصائص الي 
ي توضيح التكامل

ز علوم اللغة والقانون، وعير  باالعتماد عىل مجموعة من المعطيات واألمثلة الت  والتداخل بي 
ي ألهم مكونات هذه اللغة. 

 تحليل لسائز
كيبية، الخصائص  الكلمات المفتاحية:  لغة القانون، اللسانيات القانونية، الخصائص الداللية، الخصائص الي 

 المعجمية
Absract  
This study begins by asking a set of conceptual and theoretical questions related to legal linguistics, 

and its applied issues and defining the most important structural lexical and semantic characteristics of 

the language of public international law, by relying on a set of data and examples, that explain the 

complementarity between language science and law, and through a linguistic analysis of the most 

important components of this language. 

Keywords: Language of Law, Legal Linguistics, Semantic Characteristics, Structural Characteristics, 

Lexical Characteristics. 

 مقدمة

ي  .باللسانيات كلها واالجتماعية العلوم اإلنسانية "ألصق القانونية العلوم تعتير 
 أن ذلك، عىل للداللة ويكفز

ز   إذ والسلوك، اللغة انضباط عدم عىل تحاسب وأنها وسلوكم، اإلنسان لغة ضبط عىل قائمة كلها القواني 
ي  تسببان
ر إحداث فز ز بمجموعة من الخصائص  . 1لآلخرين ضز ومما الشك فيم أن كل اللغات عىل اختالفها تتمي 

ك أو تختلف فيها مع لغات أخرى.  ي قد تشي 
كيبية الت  تشارك هي واألكيد أن لغة القانون ت المعجمية والداللية والي 

ها أحيا ز ي مجموعة أخرى تكسبها تمي 
ي اللغات مجموعة من الخصائص وتختلف عنها فز

مشاكلها نا و األخرى مع باف 
 أحيانا أخرى. 

ز مجاالت المعرفة المختلفة)اللسانيات،  ي إبراز أهمية التداخل بي 
أهمية البحث: تتجىل أهمية البحث فز

ي اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت وتجاوز مجموعة من اإلشكاليات، 
المصطلحية، علوم القانون...( فز

كيبية للغة القانونية، ما يساعد المختص عىل وتسليط الضوء عىل أهم الخصائص المعجمية والداللي ة والي 
 تجاوز غموض هذه اللغة وغموض مصطلحاتها. 

 

                                                             

 1     493( اللسانيات: اجملال والوظيفة واملنهج .ط. األردن. الطبعة الثانية ص 2008ستيتة، مسري شريف.)
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 سأحاول من خالل هذا البحث اإلجابة عن األسئلة التالية: 

كيبية والداللية للغة القانون الدوىلي العام؟ -
 ما هي أهم الخصائص المعجمية والي 

تخضع مصطلحاتها لكل المقاييس المصطلحية دون أن يتم  هل استطاع القانونيون صياغة نصوص قانونية -
 خرق أحدها؟

ي الكشف عن أهم مصادر إبهام هذه اللغة؟ -
ز
 إىل أي حد تسهم دراسة اللغة القانونية ف

 من أجل اإلجابة عن األسئلة المطروحة سأتبتز منهجا وصفيا تحليليا وأتتبع الخطوات التالية: 
يا المفاهيمبة والنظرية المتعلقة باللسانيات القانونية وقضاياها االنطالق من طرح مجموعة من القضا -

ضيح التكامل ، وتو اللغة القانونية وأهم خصائصها التطبيقية وفق مقاربة تستهدف تحديد تصور واضح لماهية 
ز علوم اللغة والقانون.   والتداخل بي 

ي ألهم مكونات هذه اللغة باالعتماد عىل مجموعة من ا -
 ألمثلة والمعطيات ثم تحليل لسائز

 اللسانيات القانونية -1

، حيث يتم دراسة  Gémar 1995يعتير  ي
أن اللسانيات القانونية مقاربة لسانية تطبيقية ومقارنة للنص القانوئز

ورة ترجمتم من لغة مصدر إىل  هذا األخي  داخل نفس النظام اللغوي أو داخل أنظمة لغوية مختلفة عير تتبع سي 
ز يذهب  ي حي 

. أما بالنسبة لكورنو فإن إىل اعتبارها الدراسة العلمية للغة Snow(2003-2004,212)لغة هدف فز

ي يستعملها القانون ) أي الكلمات ومعانيها 
ي االهتمام بالعالمات اللسانية الت 

وظيفة اللسانيات القانونية تكمن فز
ي ينتجها) الجمل والنصوص وبنيتها وأسلوب  ها وصياغتها(" 

، ورغم أهمية اللسانيات 2وصيغها( والعبارات الت 
ي 
ي وززاحة الغموض عنم فإنم مقابل العدد المهم للدراسات القانونية وما تلعبم من دور فز

 تحليل النص القانوئز
ي هذا المجال يمكن القول أن المحاوالت العربية تعد محتشمة ولعل األمر راجع إىل: "

هذا  أنالغربية المنجزة فز
ز القانون واللغة؛ إذ قد يعتقد المعنيون بالقانون أ ي المنطقة الرمادية بي 

ع يخرج ن هذا الموضو التخصص يقع فز
ز  ز يعتقد المعنيون باللغة أنهم غي  مؤهلي  ي حي 

عن دائرة اهتمامهم، وربما أحيانا، عن دائرة قدرتهم وخلفيتهم، فز
ي المقام األول معرفة القانون. ونتيجة العتقاد كل جانب بأن اآلخر هو 

لبحث هذا الموضوع الذي يتطلب فز
ي بأمر تدريس اللغة القانونية، فقد 

 3نشأت فجوة ال تجد من يمألها" المعتز

 تعريف القانون:   -2

نة  ي تهدف إىل تنظيم سلوك األفراد داخل المجتمع والمقي 
يعد القانون مجموعة من القواعد العامة والمجردة الت 

ي مجتمع ما حت  لو  
ا عىل من يخالفها، كما يشمل أيضا القواعد المعمول بها فز بجزاء توقعم السلطة العامة جير

من قبيل العرف أو الدين أو الفقم أو القضاء. وقد تعددت وتنوعت تعاريف مصطلح القانون فهناك من  كانت
ي المجتمع وهو النظام الذي تجرى وفقا لم 

ي تنظم عالقات األفراد فز
ه "مجموعة من القواعد الملزمة الت  يعتير

ي تجعل هذه العال
ي المجتمع، أو هو مجموعة القواعد الت 

قات تسي  عىل منوال واحد وطبقا عالقات األشخاص فز
لنظام ثابت، وب  هذا المعتز يقال أن أمرا مخالفا للقانون أو مطابقا لم، ومن هذا المعتز العام أطلق لفظ القانون 

ي مجموعة تلك القواعد، يقال كلية القانون وأساتذة القانون ومجلة القانون."
وهناك  4عىل العلم الذي يبحث فز
ي تعريفم لل

ي من يتجم فز
ء الذي يدل عىل أن كل مجتمع يسن مجموعة من القواعد الت  ي

قانون إىل اعتباره" السر

                                                             
2p 13  Paris, Montchrestien.2005 Cornu, linguistique juridique,    

 3 21طيب، الصياغة القانونية، صالخحسن 

 84د.أحمد محمد البقالي، برنامج الدراسات القانونية: المدخل للعلوم القانونية ص.
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تنظم عالقات األفراد فيما بينهم )قانون خاص( وكذا عالقة الفرد بالدولة )قانون عام( حيث يتم تنفيذ عقوبات 
 5من طرف أشخاص من نفس المجتمع"

 يستنتج من التعريفي   السابقي   أن: 

هي قواعد ملزمة تضبط العالقات داخل المجتمع، و يخضع لها وجوبا كل أفراد هذا المجتمع عىل قواعد القانون 
 حد سواء. 

أفراد المجتمعات هم من يتواضعون عىل وضع القانون وسن قواعده ومبادئم، بشكل يجعل العالقات القانونية 
 : ز  داخل المجتمع تنقسم إىل قسمي 

ز األفراد يحكمها الق  انون الخاص. . عالقات تربط بي 

 . وعالقات تربط الفرد بالدولة يحكمها القانون العام. 

 القانون ظاهرة اجتماعية تنشأ داخل المجتمعات وتتواجد بتواجدها. 

ي تضبط سلوك األفراد وعالقاتهم، وباعتباره ظاهرة اجتماعية، فهو 
باعتبار القانون مجموعة من القواعد الت 
تصورات إىل قواعد ملموسة، وسيلة تحفظ أصالة قواعده وتسهل تطبيقها يحتاج إىل وسيلة تنقلم من مجرد 

ء لغة" ي
ز يقول: "أن القانون قبل كل شر –، وذلك ألنم 6وضمان الخضوع لها، وهو ما يحاول بوريس توضيحم حي 

 -دال -يصاغ عىل شكل قواعد قانونية وصفها بوريس بكونها مدلوال يحتاج إىل  محمول يحمل عليم -أي القانون
مون بتطبيقها وجوبا، والقانون بالنسبة لبوريس  ز موسوم بسمة اإللزام، أي أن األفراد يخضعون لهذه القواعد ويلي 

ي يصفها بكونها رسالة تمر من  ال
يظهر إال عىل شكل كلمات وأفعال وتعابي  تتشكل بواسطتها القاعدة القانونية الت 

ورة تكون نفس  التصور وحصول نفس الفهم لديهما، وب  هذا يكون مرسل إىل مرسل إليم مع تأكيده عىل ضز
، وللتأكيد عىل هذه العالقة المتينة activité de communicationالقانون بالنسبة لبوريس نشاطا تواصليا 

يف استيتة ز القانون واللغة  يتجم سمي  رسر إىل اعتبار أن:"العلوم القانونية تعتير ألصق العلوم اإلنسانية  بي 
ز كلها قائمة عىل ضبط لغة اإلنسان وسلوكم، واالجتماعية كله ي للداللة عىل ذلك أن القواني 

ا باللسانيات، ويكفز
ز  وح القواني  ر لآلخرين، ورسر ي إحداث الضز

وأنها تحاسب عىل عدم انضباط اللغة والسلوك، إذ تسبب فز
ز من أجل حسن الت ي الحقيقة أعمال لغوية ترمي إىل ضبط دالالت القواني 

اتها هي فز ،وب  هذا يصبح 7قيد بها"وتفسي 
لزاما عىل رجل القانون لكي يقوم بعملم عىل الوجم األكمل أن يكون "عارفا لقواعد لغتم، ومقيدا بلغة اصطالحية 

". ي
 8تخرج ألفاظها عن معانيها األصلية وذلك من أهم ما يؤلف ثقافة الرجل القانوئز

ل عن لغتم بل إن اللغة حسب ما يمكن استنتاجم الواضح إذن أنم ال يمكن التحدث عن القانون أو دراستم بمعز  
من التعاريف السابقة تعتير مفتاح دراسة واعية ورزينة لمفاهيم القانون ومضامينم، والتأويل المناسب لنصوصم. 
ي ال يمكن أن يعزلهما عن المجتمع باعتبارهما نتاجا للعالقات 

وقد اتضح أيضا أن دارس القانون والنص القانوئز
ز المجتمعات أيضا، ولعل أحد أهم هذه اإلنتاجات  االجتماعية ز أفراد المجتمعات، وبي  والتفاعالت الحاصلة بي 

                                                             
  Boquet.5.la traduction juridique fondement et methodes.Bruxelles de Boeck.Université2008.p7 claude 

6La linguistique juridique Boris Barraud p. 2 

 4937مجال والوظيفة والمنهج ص سمير شريف استيتة، اللسانيات: ال 

 348حامد مصطفى، أدب القانون ص 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز الدول ويحاول أن يضبطها، أال  القانونية ظهور فرع جديد من فروع القانون، فرع يهتم بمختلف العالقات بي 
 وهو القانون الدوىلي العام. 

 خصائص لغة القانون الدولي العام المعجمية: 

ي تشكل حقال خصبا وغنيا يع
ج معجم القانون الدوىلي العام بكم مهم من المصطلحات القانونية المتنوعة والت 

 يستحق أن يستأثر باالهتمام والدراسة. 

ضت من المعجم العام 1.3  مصطلحات اقتر

لعام)  ا تعد المصطلحات الثنائية االستعمال نوعا من المصطلحات الثنائية الظهور، إذ نجدها بكل من المعجم
: قسم حافظ عىل  ز )مصطلحات(، وينقسم هذا النوع من المصطلحات إىل قسمي  كلمات( ومعجم القانون الدوىلي

 نفس المعتز العام، وقسم أصبح يملك مفهوما قانونيا جديدا. 

  معجم الدعم 1.1.3

ضها من المعجم العام، ي اقي 
ي بعضها يظه يضم معجم القانون الدوىلي مجموعة من المصطلحات والكلمات الت 

ر فز
 النصوص القانونية بمعناه العام وهو ما ينتىمي إىل ما يسىم ب"معجم الدعم": 

(P. Lerat, 1995 : 52 ; J.-C. Gémar, 1991). ويمكن أن نمثل لبعض مفردات معجم الدعم من خالل ،
 : ي
 اآلئ 

مفهومه في معجم القانون الدولي  المصطلح
 العام

 مفهوم الكلمة في المعجم العام

مجموع األشخاص الذين       minoritéأقلية
يشكلون جزءا من شعب دولة ما 
ولكنهم مع ذلك يختلفون ألسباب 
تعود إلى الجنس أو اللغة أو 

 9الدين، من غالبية الشعب

مصدر صناعي من أقل، قل 
عددهم عن غيرهم، عكسها 
أكثرية، جماعة مميزة بدينها أو 
عرقها أو لونها، تعيش في 

عددا ويفوقها  مجتمع يفوقها
 10خصائص ومميزات

اصطالح يستخدم لإلشارة إلى  أسلوب
المنهج أو الطريقة التي تتبع في 

 11معالجة أو تناول أمر ما

الطريق ويقال سلكت طريق 
فالن في كذا: طريقته 

 12ومذهبه
 

 

 مصطلحات اكتسبت سمات القانون الدولي  2.1,3

                                                             
 6019، ص 1420/1999. معجم القانون، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، 

 .https://www.maajim.com/dictionary/  10. معجم اللغة العربية المعاصر 

 59511. ن.م ص 

 44112، مكتبة الشروق الدولية، ص 2004. معجم الوسيط، الطبعة الرابعة، 

https://www.maajim.com/dictionary/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اضم من المعجم  العام وشحنم بمفاهيم قانونية جديدة، حيث يتم "ضف هذا النوع من المصطلحات تم اقي 
ي يتم االرتكاز 13الداللة القديمة عن الوحدة ثم إدخال المفهوم الطارئ"

. إذ يعتير التوليد الدالىلي من اآلليات الت 

 : ي
ي مجال القانون بصفة عامة، األمر الذي نالحظم من خالل االضطالع عىل المعجم القانوئز

ز
 عليها بقوة ف

مفهومه في معجم القانون الدولي  المصطلح
 العام

 معناه في المعجم العام

إجابة المنظمة الدولية عن سؤال  الرأي
طرح عليها في مسألة تدخل في 
اختصاصها، على سبيل 

 14االستئناس بالرأي

االعتقاد والعقل والتدبير والنظر 
 15والتأمل

تعبيرات تصدر عن جهاز من  الرغبات 
مسألة ال أجهزة منظمة دولية في 

تدخل في اختصاصها، وتهدف 
إلى لفت انتباه الدول األعضاء أو 

 16منظمة دولية أخرى.

رغب فالن رغبا وُرغبة وَرغبة: 
 17حرص على الشيء وطمع فيه

عن  عمل يصدر عن الدولة أو احتجاج

ممثل رسمي لها، ينطوي صراحة 
على عدم موافقة الدولة أو 

 مركزاعتراضها على موقف أو 
ناشئ عن تصرف دولة أو دول 

 18أخرى

أقام عليه الحجة وعارضه 

 19مستنكرا فعله

سلطة قانونية يمنحها القانون  - اختصاص
الدولي أو يعترف بها لدولة أو   
لهيئة دولية أو ألحد أجهزتها، 
أو حتى لفرد بالفصل في أمر 
أو اتخاذ قرار، أو القيام بعمل 

 أو فعل شيء ما
دولية مجاالت عمل المنظمة ال -

 20وفقا لميثاقها

اختص الشيء: خص، واختص 
فالن: افتقر، واختص به انفرد 

 21واختص فالن بكذا: خصه به

                                                             
 13 115ص  1427/2006عبد العزيز المطاد، المصطلح وقضايا التوليد، مجلة دراسات مصطلحية العدد السادس  

 14 633، ص 1420/1999.معجم القانون، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، 

 15 321، مكتبة الشروق الدولية، ص 2004. معجم الوسيط، الطبعة الرابعة، 

 16 634، ص 1420/1999معجم القانون، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، . 

 17 356.معجم الوسيط، ص 

 58918. معجم القانون، ص 

 15619. معجم الوسيط، ص 

 59020. معجم القانون، ص 

 23821. معجم الوسيط، ص 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ما يالحظ من خالل المعطيات الواردة بالجدول أعاله، أن مفاهيم المصطلحات السابقة تختلف بشكل أو بآخر 
اضها من المعجم العام وهو  ي تم اقي 

 األصىلي للكلمات الت 
ما يدل عىل أن هذه الكلمات خضعت إىل عن المعتز

ورة تحويلية لتصي  مصطلحات قانونية.   سي 

 des termes juridiques stricto sensu  مصطلحات قانونية محضة:  2.3

ضها من المعجم العام، فإنم  ي اقي 
باإلضافة إىل كون معجم القانون يتوفر عىل مجموعة من المصطلحات الت 

، هذا النوع من المصطلحات ولد يضم كذلك مجموعة من  المصطلحات القانونية الخاصة بالقانون الدوىلي
، حيث تعد االتفاقيات الدولية والمعاهدات والنصوص القانونية وقواميس  ي

صوريا ودالليا بالمجال القانوئز
هي و القانون بصفة عامة وقواميس القانون الدوىلي بصفة خاصة المرجع األصىلي لهذا النوع من المصطلحات 

بذلك ال تحيل إال عىل مفاهيم تنتىمي إىل منظومة القانون، وال إحالة لها خارج المجال الذي ولدت بم، ومن أمثلة 
 :  هذه المصطلحات مايىلي

: اصطالح يستخدم للتعبي  عن نظرية فقهية primauté du droit internationalعلو القانون الدوىلي  -

 22ون الداخىلي عند التعارض بينهماتقول بأن القانون الدوىلي يعلو عىل القان
: لجنة أنشأها قرار االتحاد من أجل السلم الصادر عن الجمعية العامة لألمم  - لجنة مراقبة السلم الدوىلي

ي نونير 
 195023المتحدة فز

 24مقيم عام: لقب كان يطلق عادة عىل ممثل دولة حامية لدى الدولة المحمية، أو ممثل الثانية لدى األوىل.  -
ي تخرج عن حدود نطاق دوىلي  -

عام: اصطالح يطلق عىل المساحات البحرية وما يعلوها من هواء، والت 
ي تحكم استخدامها قواعد القانون الدوىلي العام. 

 25السيادة أو الوالية الوطنية ألية دولة والت 

اض من اللغات العلمية األخرى 3.3  االقتر

ي ظلت مستقرة حت  الحرب العالمية األوىل جعلم إن قيام القانون الدوىلي التقليدي عىل مجموعة من العوامل 
الت 

ي ال تملك الشكل 
ها حيث ال مجال وال حضور للفرد فيم أو الجماعات الت  ز الدول دون غي  قانونا للعالقات بي 

ي المعروف بالدولة، لكن التطورات الرسيعة والمتالحقة للواقع والمجتمع الدوىلي أدت إىل تعديالت 
القانوئز

ات هامة  عىل أسس القانون الدوىلي التقليدي عىل نحو جعلم ينفتح عىل عدة مجاالت ومناطق جغرافية وتغيي 
، واألكيد أن هذا التطور عىل مستوى العالقات الدولية انعكس  ي مستحدثة مثل أعاىلي البحار والفضاء الخارجر

ي 
ي أصبحت تروج فز

م القانون معج بشكل واضح عىل النصوص القانونية وعىل نوع المفاهيم والمصطلحات الت 
 :  الدوىلي
 
 
 
 

                                                             
 64522. معجم القانون ص 

 23 655. معجم القانون ص 

 67224. ن.م ص 

 68125. ن.م ص 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

توازن القوى االقتصادية/ سياسة اإلغراق/النظام  القانون الدولي لالقتصاد
 26النقدي الدولي/عقد البيع

 مالحة:القانون الدولي لل
 

الحد الخارجي للبحر اإلقليمي: الخط الذي يكون بعد 
كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط األساس 

 27اإلقليميمساويا لعرض البحر 

إجازة المالحة: هي الوثيقة الرسمية التي تثبت حق 
السفينة وصالحيتها لإلبحار ورفع العلم ونقل 

 الركاب والبضائع وغير ذلك.
 

 القانون الدولي للتجارة:
 

البيع الدولي حسب اتفاقية فيينا: عقود بيع البضائع 
المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول 

 مختلفة
 

 :حقوق اإلنسانانون الدولي لالق
 

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو : االتجار باألشخاص
تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة 
أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو 

االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة 
 يأو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلق

مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة 
على شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل 
االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو 
سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخرة أو 
الخدمة قسرا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة 

 28بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء
 

 29مبدأ عدم استخدام الفضاء ألغراض عسكرية الخارجي: انون الدولي للفضاءالق
أي نقل تكون فيه نقطتا المغادرة : النقل الدولي

والمقصد النهائي وفقا للعقد المبرم بين األطراف 
واقعتين إما في إقليم دولتين طرفين أو في إقليم دولة 
واحدة طرف، سواء كان أو لم يكن هناك انقطاع 

أو كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في إقليم  للنقل
 30ن لم تكن تلك الدولة طرفإدولة أخرى، حتى و

 

                                                             
 201126. اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي 

 27ية األمم المتحدة لقانون البحار.اتفاق

 28بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

 196729. معاهدة الفضاء الخارجي الدولية 

 ١/٢30المادة  ١٩٩٩اتفاقية مونتلایر لسنة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

منظمة العمل الدولية تم :منظمة العمل الدولية القانون الدولي للعمل:
حسب معاهدة فيرساي للسالم  1919سنة  تأسيسها

 لألمممنظمة خاصة  1946فيما بعد سنة  أصبحتو 
هو جنيف و عدد  الرئيسيالمتحدة و مقرها 

تعتمد بصورة  هيدولة و 178حاليا هو  أعضاءها
 رافاألطرئيسية على التنسيق والحوار بين كافة 

. العمل والحكومات أرباب يممثلوالمعنية كالنقابات 
مثال يحق لكل دولة االشتراك  يمؤتمرها السنو يفف

ممثلين، اثنين منهم يمثلون الدولة  أربعةمن خالل 
 31.رباب العملأخير يمثل مثل العمال واألوواحد ي

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا :اإلرهاب القانون الدولي لإلرهاب:
كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع 
إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب 
بين الناس، أو ترويعهم، بإيذائهم أو تعريض حياتهم 

طر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد أو أمنهم للخ
احتاللها  أوالمرافق أو األمالك العامة أو الخاصة 

أو االستيالء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية 
 32رللخط

 

كل من تكلفه المنظمة الدولية : الموظف الدولي القانون الدولي اإلداري:
 االستمرار للقيام بعمل من أعمالها بالتفرغ على وجه

ا وطبقا للقواعـد الـواردة في تهتحت إشراف أجهز
ميثاقهـا ولوائحها. ووفقا لهذا المفهوم فإن الموظف 
 الدولي يمثل طائفة من المستخدمين الـدوليين الـذين

يشغلون وظائف تتسم بالدوام واالستمرارية 
 33ويتمتعون بنظام خاص لتنظيم عالقتهم بالمنظمة

كل شخص يتواجد مصطلح الجئ يعني  ئ:الج  القانون الدولي لالجئين:
خارج بالده خوفاً من االضطهاد بسبب العرق، أو 
الدين، أو الجنسية، أو بسبب عضوية مجموعة 
اجتماعية معينة، أو بسبب الرأي السياسي، ويكون 

غير راغب  –بسبب مثل هذا الخوف  –غير قادر أو 
في االستفادة من حماية تلك الدولة. أو من يكون غير 

بسبب عدم حمله لجنسية، وكونه خارج دولة  –ادر ق
 –إقامته المعتادة السابقة كنتيجة لمثل هذه األحداث 

 .أن يعود إليها

                                                             
31rights/24704.html-https://www.assakina.com/rights/workers 

 32االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب 

 19933، ص 2007تمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر العاصمة، سنة عمر سعد هللا ناصر، قانون المج 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ينطبق كذلك مصطلح "الجئ" على كل شخص   -2
يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء 
خارجي، أو احتالل، أو هيمنة أجنبية، أو أحداث 

شكل خطير في كل أو جزء من تعكر النظام العام ب
بلد منشأه أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ في 

 34.مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته

4.3  : ي
 
 مصطلحات علمية داخل المعجم القانون

ز  ي تظهر  -ضمن معجم القانون-"يجب التميي 
ي المصطلحات العامة الت 

 
ز المصطلحات القانونية الخاصة وباف بي 

، حيث أن اتساع رقعة 35القانونية وتنتىمي إىل لغات علمية ومجاالت أخرى يحكمها القانون"بالنصوص 
العالقات الدولية وتطور القانون الدوىلي العام لم ينعكس فقط عىل عدد المصطلحات وزنما انعكس عىل نوعها  

ي 
فرضت عىل كذلك، فظهرت باالتفاقيات والمعاهدات الدولية مجموعة من المصطلحات العلمية، الت 

ي هذه االتفاقيات يخصصون لها مادة ضمن االتفاقية لتعريفها، وفيما 
ز تعرف مفاهيمها، لهذا نجد صائغز القانونيي 

 يىلي نعرض أمثلة لمصطلحات علمية وردت ببعض النصوص القانونية: 
ي تطرأ عىل البيئة الطبيعية أو الحيوية من  

ات الت  ي التغي 
ي لها جراء تاآلثار الضارة لتغي  المناخ: يعتز

غي  المناخ والت 
ة أو عىل عمل النظم  ة عىل تكوين أو مرونة أو إنتاجية النظم اإليكولوجية الطبيعية والمسي  آثار ضارة كبي 

 36االقتصادية أو عىل صحة اإلنسان و رفاهم-االجتماعية
ي والمحيط الحيوي والم

ي كامل عمليات الغالف الجوي والعالف المائ 
: يعتز ي

ي النظام المناجز
حيط األرضز

  37وتفاعالتها
ها من المواد الت ي تحت وي عل ى نوي دات تنح ل تلقائي ا )وه ي عملي ة  المواد المش عة: يقصد بها المواد النووية وغي 
يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من اإلشعاعات المؤين ة مث ل أش عة ألفا وبيت ا وجس يمات النيوترون ات وأش عة 

ي الجسيم، أو تلحق غام ا( والت ي ق 
د تس بب، نظ  را لخواص  ها اإلش  عاعية أو االنش  طارية، الم  وت أو األذى الب  دئز

ارا ذات شأن بالممتلكات أو بالبيئة  أضز
 ف  ي 80يقص د بها البلوتوني وم، م ا ع دا البلوتوني وم ال  ذي يتج  اوز تركي  ز النظ  ائر المش  عة في  م ”: "الم واد النووي ة

أو النظي  المشع  235؛ أو اليورانيوم المخص ب ب النظي  المشع 233 -؛ أو اليورانيوم 238 -المائ  ة م  ن البلوتونيوم 
ي الطبيعة، عدا م ا ك ان منه ا عىل 233

؛ أو اليوراني وم ال ذي يحت وي عل ى خليط من النظائر المشعة الموجودة فز
 تحت وي عل ى واح د أو أكير من العناض السالفة الذكر. شكل خ ام أو رواس ب الخ ام؛ أو أي م ادة 

": يقص  د ب  م اليوراني  وم ال  ذي يحت  وي عل  ى أي 233أو النظي ر المش  ع  235اليوراني وم المخص ب ب النظي  المش ع “ 
ز  ين المش عي  ين المشأو كليهم ا بكمي ة تك ون فيه ا نس بة الوفرة من مجموع هذ 233أو  235م  ن النظي  ز ين النظي  عي 
ي الطبيعة 238إىل النظي ر المش ع  235أكير من نسبة النظي  المشع  238إىل النظي  المشع 

 38.الموج ود فز
كيبية للغة القانون الدولي العام4

 . الخصائص التر
ي لغة القانون الدولي العام:  1.4

 
 الفعل ف

                                                             
 34فريقيةإلمنظمة الوحدة ا ولى من الفقرة الثانية من اتفاقيةاألالمادة 

35KseniaGałuskina, le langage du droit et l’ambiguïté lexicale, p 32 

 
 199236.اتفاقيات األمم المتحدة بشأن تغير المناخ، 

 37ن.م

 38 االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لغة القانون الدوىلي العام مبتدئة
ز
 أو امتياز أو سلطة أو مسؤولية  ترد الجمل والعبارات ف

ّ
بفعل يعير بم عن حق

ي المادة 
من اإلعالن العالىمي لحقوق اإلنسان  29تمنح إىل المخاطب وقد يقع أن يحذف الفعل عند اإللزام، ففز

عىل كل فرد واجبات  -نم حذف الفعل الدال عىل الوجوب مع بدء المادة بحرف الجر عىل للداللة عىل اإللزام: 
ي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيتم النمو الحر الكامل.  ماعة،إزاء الج

 الت 
 الفعل اإلنجازي: 

ي متصدرة للمادة أو لألحكام القانونية، وتعير 
ي الوثائق القانونية إىل االعتماد عىل أفعال إنجازية تأئ 

ز
يتم اللجوء ف

 واز: عن القوة المقصودة من الحكم ف ي إما أفعال تفيد الحظر أو الوجوب أو الج
 : 39من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية 20المادة 

 تحظر بالقانون أي دعاية للحرب
 . 40يتوجب تسجيل كل طفل فور والدتم ويعىط اسما يعرف بم

 صيغة المضارع
ي الزمن المضارع وذلك بهدف الداللة عىل اإللزام والوجوب، 

ي أغلب اتفاقيات ومعاهدات القانون فز
ترد األفعال فز

: ومن   أمثلة ذلك ما يىلي
ي 
ي الشخص اإلنسائز

م الكرامة األصيلة فز ز من حريتهم معاملة إنسانية تحي   يعامل جميع المحرومي 
ي ظروف استثنائية ويكون مكان معاملة عىل حدة تتفق 

، إال فز ز يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المداني 
ز   مع كونهم أشخاص غي  مداني 

- Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant 

de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux 

termes de la présente Charte.  

2.4  : ي
 صيغة النف 

ي لغة
ي فز
ي اعتمدت  رغم أنم يفضل عدم استعمال صيغة النفز

القانون بصفة عامة، إال أننا نجد بعضا من المواد الت 
 عىل هذه الصيغة إما للداللة عىل الحظر أوالمنع: 

ام تعاقدي ز  ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالي 
ي أي ب

ف بها أو النافذة فز د تطبيقا لال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق عىل أي من حقوق اإلنسان األساسية المعي 
ز أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف.   لقواني 

  الالم + اسم مجرور 3.4
ي 
ي صياغة مواد االتفاقيات الدولية إىل اعتماد الصيغة )الالم + اسم مجرور(، حيث يأئ 

غالبا ما يتم اللجوء فز
، ومن  ي

ي متصدرا المادة بعد حرف الجر) الالم( يليم مصدر الفعل القانوئز
 أمثلة ذلك نجد: الفاعل القانوئز
ي المادة 

ي األمان عىل شخصم 3فز
ي الحياة والحرية وفز

 من اإلعالن العالىمي لحقوق اإلنسان: " لكل فرد حق فز
ي المادة 

ي اختيار محل إقامتم داخل حدود الدولة" 13فز
ي حرية التنقل وفز

 من نفس اإلعالن: " لكل فرد حق فز
ي الفقرة األوىل من المادة 

 دوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الواردة بالعهد ال 1وفز

                                                             
 1922ديسمبر 12)المؤرخ في  21-ألف)د 2200المتحدة العامة لألمم الجمعية قرار بموجب ضمامنوالتصديق واال للتوقيع عتمد وعرضا 39  

  49ألحكام المادة وفقا ،1972مارس 23النفاذ:  تاريخ بدء
 هد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةمن الع 24المادة الفقرة الثانية من  40
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي تقرير مركزها السياشي وحرة ف

ز
ها بنفسها وهي بمقتضز هذا الحق حرة ف " لجميع الشعوب حق تقرير مصي 

" ي
ز
 السغي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماغي والثقاف

 عىل + اسم مجرور 4.4
ي اللغة القانونية للدال

ز
 لة عىل اإللزام: تستخدم صيغة )عىل + اسم مجرور( ف

ي الفقرة 
وطا بوجود معاهدة أن  5من المادة  3ففز ز مرسر ي ال تجعل تسليم المجرمي 

"عىل الدول األطراف الت 
ي 
ز
وط المنصوص عليها ف تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهنا بالرسر

ام الدول األطراف ، تم استعمال صيغة 41قانون الدولة المتلقية للطلب" ز )عىل + اسم مجرور( للداللة عىل الي 
يعية أن يبدأ حكم  ي الصياغة الترسر

ز
ز أنم من "األفضل ف ي هذه الفقرة، ويرى بعض القانونيي 

ز
ع ف بما سنم لها المرسر

ي بداية العبارة للداللة عىل هذا اإللزام"
ز
  42المادة بفعل الوجوب بدال من االكتفاء بحروف الجر ف

ي للمجهول: صيغة الم 5.4
 بتز

ي تفادي تحديد منفذ الحدث، 
ز
ي اللغة القانونية إما رغبة ف

ز
ي للمجهول ف

يتم اللجوء أحيانا إىل استعمل صيغة المبتز
ي تنفيذه ال عىل من 

ي المادة وتسليط الضوء عىل ما ينبغز
ز ينصب عىل الحدث باعتباره أهم ما فز كي 

أو لجعل الي 
ي سلوكات األفراد والمجتمعات سيقوم بالتنفيذ، فالمعلوم أن هدف واضغي ا

لقانون األساس هو إحداث التغيي  فز
ي أن ما يجب 

ام بها واالمتثال لها، ما يعتز ز ي االلي 
ي ينبغز
ز والقواعد القانونية الت  وذلك عير سن مجموعة من القواني 

موعة من ماد مجااللتفات إليم هو النتيجة المتوخاة من القانون، وهو ما يدفع صائغ االتفاقيات الدولية إىل اعت
ي للمجهول إحدى أهم 

ي تضع الحدث والمستهدف بم محط االهتمام، ولعل صيغة المبتز
األساليب والصيغ الت 
 هذه األساليب: 

 : 43من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 20المادة 
 تحظر بالقانون أي دعاية للحرب

 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية:  10المادة 
ي يعامل جم

ي الشخص اإلنسائز
م الكرامة األصيلة فز ز من حريتهم معاملة إنسانية تحي   يع المحرومي 

ي ظروف استثنائية  ويكونون محل معاملة عىل حدة 
ز إال فز يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المداني 

ز   تتفق مع كونهم غي  مداني 
ز ويحالون بالرسعة الممكنة إىل ي قضاياهم يفصل المتهمون األحداث عن البالغي 

 . القصاء للفصل فز

 Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des 

ressortissants sont interdites. (Art. 49 TFUE) 

 

 

                                                             
التصديق و للتوقيع عتمد وعرضاال في البغاء وفي المواد اإلباحية، البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطف 41 

يناير 18النفاذ:  تاريخ بدء 2000ماي 25)المؤرخ في  الدورة الرابعة والخمسون 263ةالمتحد العامة لألمم الجمعية قرار بموجب ضمامنواال

2002،  
 

 42  119، بكتاب لغة القانون، ص 86قسم التشريع، المكتب الفني، المبادئ القانونية المستخلصة من المراجعة التشريعية لقسم التشريع، الجزء الثاني ص  

 1922ديسمبر 12)المؤرخ في  21-ألف)د 2200المتحدة العامة لألمم الجمعية قرار بموجب ضمامنوالتصديق واال للتوقيع عتمد وعرضا 43  

  49ألحكام المادة وفقا ،1972مارس 23النفاذ:  تاريخ بدء
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

طية:  6.4  الجمل الشر

بصفة عامة، تؤثر عىل طبيعة لقد اتضح من خالل كل ما قلناه سابقا أن الطبيعة الملزمة واآلمرة للقانون 
، ولجعل هذا النص محددا ودقيق المعتز يعتمد أحيانا عىل  ي

اكيب المستعملة بالنص القانوئز األساليب والي 
ي عىل هيئة تركيب غي  

ط وتأئ  ز إحداهما رسر ز جملتي  : أي "الربط بي  طي
طية، أو عىل الربط الرسر الجمل الرسر

ي عىل هيئة تركيب
، ويكون هذا الربط بواسطة أداة ربط تفيد معتز 44مستقل" مستقل، واألخرى جزاء وتأئ 

 : ب مثاال لذلك من خالل مايىلي
ط، ونضز  الرسر

وط الفقرة الفرعية )ـه(، فإذا  . 1" اللجنة تقريرها عىل عرض موجز  قضت تم التوصل إىل حل يتفق مع رسر
 للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليم،

وط الفقرة الفرعية )ـه(،لم يتم التوصل إىل حل يتفق مع  وزذا . 2 اللجنة تقريرها عىل عرض موجز  قضت رسر
ز  ز الطرفي  للوقائع، وضمت إىل التقرير المذكرات الخطية ومحضز البيانات الشفوية المقدمة من الدولتي 

" ز  45المعنيتي 

ط)إذا( متبوعة بعبارة  ي  تم التوصلفقد جاءت المادتان السابقتان عىل هيئة جمل تصدرتها أداة رسر
( 1 المثال) فز

)  ولم يتم التوصل ي
ز أعاله، تليهما عبارة 2فز ط تطبيق المادتي  قضت اللجنة (، لتحديد حالة أو سياق أو رسر

عتقريرها...  ط يتحدد من خاللم األثر الذي يبتغيم المرسر ي جاءت كجواب للرسر
 الت 

 . الخصائص الداللية لمصطلحات القانون الدولي العام: 5

مرتبطا بما "تقدمم من تمثيالت وقواعد وزنما صار موكوال أيضا لكيفية صياغة تلك  إن نجاح مقاربة ما ليس
ي تهدف ، 46التمثيالت والقواعد بلغة مقبولة علميا"

ولهذا السبب تمت صياغة عدد من القواعد والمقاييس الت 
ز  ستعمىلي مضبط اللغة العلمية وضبط صياغة مصطلحاتها بشكل يسمح بسهولة التواصل وتجنب االرتباك بي 

 هذه اللغة. 

ام هذه المبادئ وصياغة مصطلحات تخضع لكل المقاييس المصطلحية دون أن  فهل استطاع القانونيون احي 
 يتم خرق أحدها؟

 . خاصية الدقة: 1.5

امها أثناء صياغة نصوص  ي يض متخصضي كل المجاالت العلمية عىل احي 
تعتير خاصية الدقة من الخصائص الت 

جديدة، وذلك بهدف الحصول عىل نصوص ومصطلحات واضحة وبعيدة كل البعد عن كل أو توليد مصطلحات 
ي 
ي اللغة الخاصة لكل ما يخلق التشويش لدى المتلف 

مظاهر الغموض واللبس، فحسب هذا المبدأ ال مجال فز
اك داخل اللغات المتخصصة، وليتم تحقيق هذا الهدف تم اعتماد مق ادف واالشي  اس يبمعتز أنم ال مكان  للي 

، وهو مقياس يرجر من ورائم تخصيص المفهوم العلىمي الواحد بالمصطلح monosémieالداللة األحادية
 الواحد. 

                                                             
 44 251ص 

 لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا45 

A la recherche de la langue parfaite.Umberto Eco/ Paul Manganaro/Jaque le Goff.paris 1994.p 243      .46 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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اك واعتبارها  ورة تقبل ظاهرة االشي  ي ضز
اك عدد المصطلحات وهو ما يعتز  أمرا وجب التعامل معم، إذ "يعد االشي 

ي معجم القانون كما هو الشأن بالنسبة ألي 
ال فز ز ي سوء الفهم. وهو ظاهرة غي  قابلة لالخي 

حقيقة لغوية تسبب فز
ي لغة القانون ، بل إنم 
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 47d’une terminologie scientifique. P 8Lotte.D.S Principes d’établissement  

 48. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي 

 عدد المصطلحات المنتجة ˂          عدد المفاهيم   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز
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ْ
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ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ي أن نتعايش يشكل  حالة عميق
اك موجود لهذا ينبغز ي كل المجاالت القانونية تقريبا. االشي 

ز
ة ومتألقة ومتجذرة ف

 معم ونتعلم كيفية التعامل معم". 

ي  -أ  اك الخارج   polysémie externe  االشتر

اضها من اللغة العامة أو العكس، إذ إن بعض هذه  ي يتم اقي 
ي بالمصطلحات الت  اك الخارجر

ارتبطت ظاهرة االشي 
المصطلحات الثنائية الظهور يصبح لم مفهوم خاص داخل مجال القانون الدوىلي إضافة إىل معناه األصىلي داخل 

اضها من  المعجم العام، وهو ما قد يخلق االرتباك لدى دارس القانون.  ي يتم اقي 
والمالحظ أن المصطلحات الت 

 األصىلي ومنها ما يتم إضافة مجموعة من المعجم العام منها ما يتم شحنم بمفاهيم جديدة ال عالقة لها بال
معتز

ي المعجم العام: 
ز
ي كلمة إغراق: ف

ي المنظومة المفهومية. وتعتز
ز
 السمات لمعناه األصىلي لجعلم يندمج ف

: أضاع أعمالم   - م بالمعاضي
َ
، أغرق أعمال

َ
سم "أغرقِت األمطاُر القرية

ّ
قم، جعلم يغرق، غمسم فيم، غط غر ة

 ضي الصالحة بما ارتكبم من المعا
ز  - ز الكتفي  ها غائرة بي 

ّ
ة: جعلها تبدو كأن ي القب ة

 فز
َ
قبة  أغرق الر ة

 بالبضاعة: جعل فيها كمّيات تفوق حاجة االستهالك -
َ
وق  أغرق السُّ

اعر -
ّ
ي مدح الش

رق فز
َ
 وبالغ "أغ

 ة
ِحك: تجاوز الحد

 ة
ي الض
 "أغرق فز

ي اتفاقية األمم المتحدة للبحار:   -
 ويقصد باإلغراق فز

ي ا 
لبحر للفضالت أو المواد األخرى من السفن أو الطائرات أو األرصفة أو غي  ذلك من "أي تضيف متعمد فز
كيبات االصطناعية"  الي 

ي تم تغيي  معناها 
ي تم شحنها بمفاهيم جديدة هناك العديد من المصطلحات الت 

إضافة إىل المصطلحات الت 
: بإضافة بعض سمات القانون الدوىلي العام مع االحتفاظ بالمعتز الرئيس   ويمكن أن نمثل لها بما يىلي

 العام المعجم في معناه العام الدولي القانون معجم في مفهومه المصطلح
 عليها طرح سؤال عن الدولية المنظمة إجابة الرأي

 بيلس على اختصاصها، في تدخل مسألة في
 49بالرأي االستئناس

 50ملوالتأ والنظر والتدبير والعقل االعتقاد

 رسمي ممثل عن أو الدولة عن يصدر عمل احتجاج
 موافقة عدم على صراحة ينطوي لها،

 مكز أو موقف على اعتراضها أو الدولة
 51أخرى دول أو دولة تصرف عن ناشئ

 52فعله مستنكرا وعارضه الحجة عليه أقام

                                                             
 49 633، ص 1420/1999.معجم القانون، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، 

 50 321، مكتبة الشروق الدولية، ص 2004. معجم الوسيط، الطبعة الرابعة، 

 58951القانون، ص . معجم 

 15652. معجم الوسيط، ص   
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 القانون يمنحها قانونية سلطة - اختصاص
   أو لدولة بها يعترف أو الدولي
 أو أجهزتها، ألحد أو دولية لهيئة
 أو أمر في بالفصل لفرد حتى
 أو بعمل القيام أو قرار، اتخاذ
 ما شيء فعل

 الدولية المنظمة عمل مجاالت -
 53لميثاقها وفقا

: فالن واختص خص،: الشيء اختص

: كذاب فالن واختص انفرد به واختص افتقر،

 54به خصه

اض بعض المصطلحات من المعجم  العام وتحويلها إىل المالحظ من خالل األمثلة أعاله أن عملية اقي 
ورة تحويلية حيث يتم أحيانا اللجوء إىل إضافة مجموعة من سمات  مصطلحات القانون الدوىلي يتم وفق سي 

 :  الكلمة ألصىلي
 القانون الدوىلي العام إىل معتز

[+]+منظمة/دولة/فرد[ + ] + اتجاه: من االعتقاد والتدبي  والنظر ←الرأي  - ي [+ ]+دولي
+ ]+قانون 

ي مسألة تدخل رد إل منظمة/ دولة/فرد [= دولة/منظمة/ف
إجابة المنظمة الدولية عن سؤال طرح عليها فز

ي اختصاصها، عىل سبيل االستئناس بالرأي. 
 فز

[+]+منظمة/دولة/فرد[+ ] + اتجاه: من المعارضة واالستنكار  ←االحتجاج  - ي [ + ]+دولي
+ ]+قانون 
الدولة أوعن ممثل رسىمي لها، ينطوي ضاحة  عمل يصدر عندولة/منظمة/فرد إل منظمة/ دولة/فرد [= 

اضها عىل موقف أو مكز ناشر  عن تضف دولة أو دول أخرى.   عىل عدم موافقة الدولة أو اعي 
[+]+منظمة/دولة/فرد[ +  ] + اتجاه: من خصم بم  ←االختصاص - ي [ + ]+دولي

+ ]+قانون 
ف بها أو يخص سلطة قانونية يمنحها الدولة/منظمة/فرد إل منظمة/ دولة/فرد [=  قانون الدوىلي أو يعي 

ي أمر أو اتخاذ قرار، أو القيام بعمل أو 
ز
بها دولة أو هيئة دولية أو أحد أجهزتها، أو تمنح حت  لفرد بالفصل ف

ء ما.  ي
 فعل شر

:  -ب اك الداخلي  la polysémie interne االشتر

اك الداخىلي عموما داللة المصطلح عىل أكير من مفهوم واحد 
ي يقصد باالشي 

داخل نفس المجال، ونقصد بم فز
ز عىل األقل ز قانونيي  ي عىل مفهومي 

 .مجال القانون إحالة المصطلح القانوئز

(CORNU,2005,88)  :وفيما يىلي بعض األمثلة 

 تسليم:  -
ي أحد المواقع الحربية.  . 1

وط لمقاومة قوات مسلحة محاضة فز وط أو بدون رسر  اتفاق عسكري يضع نهاية برسر
ي يد  عمل تقوم بم سلطات دولة . 2

ما بناء عىل طلب رسىمي من دولة أخرى، تضع بموجبم شخصا معينا فز
ي تطالب بتسليمم إليها لمحاكمتم عن جريمة جنائية ارتكبها فوق إقليمها. 

ة الت   55سلطات هذه الدولة األخي 

ي االتفاقيات الفرنسية نجد أنم يشي  إىل عدة مفاهيم:    conseilمصطلح وبتتبع استعمال 
 فز

                                                             
 59053. معجم القانون، ص 

 23854. معجم الوسيط، ص 

 61155. معجم القانون ص 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 Conseil : un avis, une personne, un lieu, 

 Conseil de l’Europe : est une organisation intergouvernementale  

 Conseil des Organisations internationales des sciences médicales : organisation non 

gouvernementale  

 Le Conseil d’État : est le conseiller du Gouvernement pour la préparation des projets de loi, 

d’ordonnance et de certains décrets 

كما أن بعض المصطلحات يتم تغي  مفهومها من اتفاقية ألخرى، حسب دواغي هذه االتفاقية أو تلك، وهو ما 
ي عليم أن يتتبع تعريف المصطلحات عير االتفاقيات مع

ي أن المهتم بدراسة القانون الدوىلي ينبغز
ورة ضز  يعتز

  Pisarskaوهو ما يؤكده كل من   اإلحاطة بما يطلق عليم دواغي االتفاقية أو ما يمكن أن نسميم سياق االتفاقية،
ز يقوالن:    Tomaszkiewicz  (1996, 151)و   حي 

 « parfois c’est le contexte qui actualise le sens » 

ي المادة األوىل م
ز مثال يتم تعريفم فز ز المتفجرات البالستيكية بفمصطلح التميي  غرض  ن اتفاقية "بشأن تميي 

ي لهذه االتفاقية. 
 كشفها" عىل أنم: إضافة مادة كاشفة إىل متفجر وفقا للملحق الفتز

ي التعليم عىل أنم : 
ز فز ي االتفاقية الدولية لمكافحة التميي 

ز أو استبعاد أو قض "بينما يعرف نفس المصطلح فز أي مي 
، أو األصل أو تفضيل عىلي أساس العنض   أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغي  سياشي

ي مجال 
ي المعاملة فز

، أو الحالة االقتصادية أو المولد، يقصد منم أو ينشأ عنم إلغاء المساواة فز ي أو االجتماغي
الوطتز

 التعليم أو اإلخالل بها. 

ي يتغي   acteويعد مصطلح 
 مفهومهما بتغي  السياق الذي وردت بم: من المصطلحات الت 

acte :(souvent nommé acte juridique) « opération juridique consistant en manifestation de la volonté 

(publique, ou privée, unilatérale, plurilatérale ou collective) ayant pour objet et pour effet de produire 

une conséquence juridique (établissement d’une règle, modification d’une situation juridique, création 

d’un droit, etc.) Cornu (2007, 17) 

( " عملية قانونية تستهدف إظهار اإلرادة )العامة أو الخاصة أو األحادية أو  ي
 ما يطلق عليم فعل القانوئز

ً
")غالبا

ي ،  متعددة األطراف أو جماعية
( يكون موضوعها هو تحقيق نتيجة قانونية )إنشاء قاعدة، تعديل وضع قانوئز

 إنشاء حق ، ...(" 

acte « dans Le Lexique des termes juridiques nous lisons que le terme acte, en forme d’écrit constitue « 

un écrit nécessaire à la validité ou à la preuve d’une situation juridique »   

ي صيغتم المكتوبة، الوثيقة الالزمة إلثبات وضع 
ي معجم المصطلحات القانونية، يشكل مصطلح عقد فز

"فز
ي 
 .Dalloz (2007, 11)قانوئز

ي معجم القانون الدوىلي العام نظرا لمجموعة 
اك ظاهرة تفرض نفسها بقوة فز يتضح من خالل ما سبق أن االشي 

نا إليها سابقا) االعتبارات الصوتية واالعتبارات االشتقاقية الضفية(، ونظرا لتطور  ي أرسر
من  االعتبارات الت 

ز أحدهما يمكن اعتباره مالمفاهيم بتطور العلوم عير الزمن، فيصبح المصطلح بالتاىلي يو  فهوما جي إىل مفهومي 
قديما أو تقليديا واآلخر يعتير مفهوما جديدا أو معاضا، وهو ما يمكن التمثيل لم بمفهوم المسؤولية الذي اقتض 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، بحيث تم اعتبار المسؤولية: " وضعا  ي بادئ األمر عىل اعتبار الدولة هي الشخص الوحيد للقانون الدوىلي
ز
ف

ي قانونيا بمقت
وع، وفقا للقانون الدوىلي بتعويض الدولة الت 

م الدولة المنسوب إليها ارتكاب عمل غي  مرسر ز
ضاه تلي 

ي مواجهتها."
ز
وبتطور القانون الدوىلي العام وتعدد العالقات الدولية أصبح  مصطلح أشخاص 56وقع هذا العمل ف

كذلك، وهو ما انعكس عىل مفهوم   القانون الدوىلي يشمل بجانب الدول، المنظمات الدولية وأجهزتها واألفراد 
ر، وزلزامم بالتعويض عنم وأن تكون المسؤولية الدولية  ي إحداث الضز

ز
المسؤولية الذي شمل  " كل من تسبب ف

ر يوجب التعويض عنم  ي تؤدي إىل حصول ضز
وعة الت  وعة وغي  المرسر مسؤولية مطلقة عن جميع األفعال المرسر

ز للفرد إثارة ".  وأن تكون هناك حاالت تجي  ة دون أشخاص القانون الدوىلي
 57المسؤولية مبارسر

ي بعضها البعض 
ز
ي تدل عليها بعض المصطلحات تتطور بتطور علومها، كما أنها تؤثر ف

ي أن المفاهيم الت 
ما يعتز

وهو نفس ما حدث مع مفهوم المسؤولية الذي تأثر بتغي  مفهوم أشخاص القانون الدوىلي وكذا بتطور وانفتاح 
 ، ي ينتىمي إىل القانون الدوىلي

ز لنفس المصطلح. وهو ما يؤكد أن المصطلح القانوئز فوجدنا أنفسنا أمام مفهومي 
ي ما. 
ي استيعابها وتحليل عناضها وتحديد عالقاتها لضبط أمثل لمفهوم قانوئز

 شبكة مفاهيمية ينبغز

ادف: 2.1.5  . التر

ي اللغة 
ي تطرح نفسها بشدة فز

ادف من الظواهر اللسانية الت  ي اللغات المتخصصة، و يعتير الي 
هو لفظ العامة وفز

ي معجم القانون 
ي المعتز الواحد، وهو ما يمكن التمثيل لم فز

نستعملم للداللة عىل تشارك مجموعة من األلفاظ فز
 :  الدوىلي بما يىلي

اعات المسلحة(:   استيقاف/ حظر/ فرض حظر )الت  

ي توجد 
ي ميناء دولة أجنبية أو مياهها اإلقليمية احتجاز السفن التجارية وما عليها من أشخاص أو بضائع والت 

 58. فز

 خاتمة

ك مع  يتضح جليا من خالل كل ما سبق أن لغة القانون الدوىلي العام بصفة خاصة ولغة القانون بصفة عامة تشي 
ي مجموعة من الخصائص، وتماز عنها بمجموعة من الخاصيات، ككونها 

ي اللغات األخرى فز
اللغة العامة وباف 
جمم مجموعة من األفعال واألساليب تتوفر عىل مصطل حات قانونية محضة وترويجها لخطاب إلزامي إنجازي تي 

ادف  ي يقوم بها القانونيون من أجل الحد من الي 
الخاصة بلغة القانون، كما يتضح أنم رغم المحاوالت العديدة الت 

ه من معاجم القانون إال أن نظر  اك بمعجم القانون الدوىلي العام وبغي 
ة أولية كفيلة بأن تثبت أن هذه واالشي 

ز أمام تحدي إغناء معجم القانون  المحاوالت لم تستطع حل المشكل بصفة جذرية، وهو ما يضع القانونيي 
 . وشحنم بمجموعة من المصطلحات الجديدة عير االعتماد عىل مجموعة من اآلليات
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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