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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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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ى
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 حل الرصاعات وبناء السالم، مع تهدف الدراسة الحالية إىل توضيح الدور الحاىل 
ز
لمانية ف للدبلوماسية الير

ا. اعتمدت الدراسة عىل  ً  وتأثي 
ً
لمانية األكير أهمية  الدوىل باعتباره المنظمة الير

لمائز التطبيق عىل اإلتحاد الير
 حل الرصاعات وت

ز
لمانية ودورها ف سيخ ر المنهج المؤسس، ومقوالت نظرية المنظمات لتعريف الدبلوماسية الير

 وثائق 
ز
لمائز الدوىل. استعانت الدراسة بالنصوص والمعلومات المتاحة ف السالم، مع التطبيق عىل االتحاد الير

، وبزوغ ظاهرة  دة، وانهيار االتحاد السوفيت   الدوىل. واستنتجت الدراسة اىل بعد نهاية الحرب الير
لمائز اإلتحاد الير

لمانات قادرة عىل المسا همة فز صنع السياسة الخارجية.  وخلصت الدراسة إىل أنم بالرغم العولمة، اصبحت الير
لمائز الدوىل، بيد أن دوره لم يكن عىل مستوى  من محاولة الدول الديمقراطية إعطاء دور اكير لإلتحاد الير

ا يً التوقعات المأمولة فيما يتعلق بمنع الرصاع، حيث أن حكومات الدول واالمم المتحدة ال زالت تلعب دورا رئيس
 فز حل الرصاعات. 

لمانات، حل الرصاعات: المصطلحات األساسية  الدوىل، الير
لمائز لمانية، الرصاعات، اإلتحاد الير  الدبلوماسية الير

 

]The Role of Parliamentary Diplomacy in Conflict Resolution and Peacebuilding: A Case Study 

of Inter-Parliamentary Union[ 

]Running Head: The Role of Parliamentary Diplomacy[ 

 

Abstract: 

Objective: The current paper aims to clarify the present role of parliamentary diplomacy in conflict 

resolution and peacebuilding, with application to Inter-parliamentary Union (IPU), where it is the 

oldest and most important and influential parliamentary organization. Methods: The paper has relied 

on the institutional method, and sayings of organizations theory to define the parliamentary diplomacy 

and its role in resolving conflicts and establishing peace, with application to IPU. The study also relied 

on texts and information available at IPU's documents. Results: after the end of the cold war, the 

collapse of the Soviet Union, and the emergence of the phenomenon of globalization, parliaments 

became able to contribute to foreign policy making. Conclusion:  Although the endeavor of 

democratic countries to give a greater role to the Inter-Parliamentary Union, but its role fell short of 

the desired expectations regarding dealing with conflict prevention, as state governments and the 

United Nations still play a major role in resolving conflicts 
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 : مقدمة . 1
ين وبدايات القرن الواحد                ة خالل العقد األخي  من القرن العرسر ات كثي  عرف التنظيم الدوىل متغي 

 حياة الشعوب 
ز
ز المحىل والدوىل ف ز الخارجر والداخىل، أو ما بي  ين، ابرزها ظاهرة انكماش المسافة ما بي  والعرسر

ي الكبي  والمجتمعات، وما صاحب ذلك من تقدم غي  مسبوق لوسائل اال 
ز
تصال والتواصل، والتدفق المعرف

بالتوازي مع انتهاء عرص الثنائية القطبية وبداية عرص األحادية القطبية وتجليات الهيمنة األمريكية، وتحول 
، أعادت تحديد  ي العالقات الدولية، والمجتمع الدوىلي

ز
ة، أدى إىل بروز فواعل دولية جديدة ف العالم إىل قرية كبي 

ي السياسة الخارجية وتقاسمهم لألدوار والوظائف من زوايا مختلفة. األطرف الفاع
ز
 لة ف

ه عىل المجتمع المحىلي والعكس، فقد برزت الدبلوماسية كوسيلة اإلتصال  ي ضوء تماهي المجتمع الدوىلي وتأثي 
ز
وف

ي العالقات الدولية، غي  أن دورها أصبح غي  كا
ز
ز الدول وكانت الفاعل الوحيد ف ي لالرسمية األوىل بي 

ز
تعقد شبكة ف

، ومن ثم ظهرت أدوار لمسارات مساعدة مثل  االتصاالت والعالقات عىل المستوى الدوىلي واإلقليىمي والمحىلي
لمانية.   عن ظهور الدبلوماسية الير

ً
 الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الشعبية، فضال

 وأضخومع التنامي الكبي  لمفاهيم الديموقراطية والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان 
ً
لمانات هاما  أصبح دورالير
. ومن هنا برز  لمان يقع عىل عاتقهم العمل عىل القيام بدور ال يقل أهمية عن دوره المحىلي أعضاء الير

لمانية مفهوم قية مجاالت تبادل اآلراء وتنسيق األنشطة وأداة لدفع    الدبلوماسية الير كمفهوم جديد ووسيلة لي 
ز األمم حيث يقوم أعض لمان بها ومن خاللها بتوضيح ونقل المواقف الرسمية لبلدانهم إىل التعاون بي  اء الير

 . ي أواإلقليىمي أوالدوىلي
لمانات األخرى وذلك فيما يتعلق بمختلف القضايا سواء ذات الطابع الوطتز  الير

ورة اإلنخراط عىل المستوى الدوىلي من أجل تقديم مساهمته
لمانات الوطنية ضز  ا كما فرض هذا الوضع عىل الير

ي مجال تحقيق السلم والديمقراطية واألمن والتعاون والتنمية، وهي مسائل 
ي إطار الجهود الدولية المبذولة فز

فز
 عىل تطوير األفكار 

ً
لمانات العمل دائما ي  منع الرصاعات وإدارتها مما يتطلب من الير

هامة وال سيما  المساهمة فز
اتيجيات ووضع الهياكل وأدوات الحكم ا لرشيد وحشد الموارد لتحقيق السلم واألمن والعمل عىل وصياغة اإلسي 

 تنمية المجتمعات وتطورها. 
ي منظمة دولية، وهي اإلتحاد         

ي اإلنخراط فز
لمانية زمام المبادرة فز ي هذا السياق، أخذت الدبلوماسية الير

فز
، والذي تأسس عام  ي الدوىلي

لمائز ي تنسيق الجهود الدولي1889الير
ة ودعم أواض الصداقة ، حيث تدور مهامم فز

ز  ي مختلف القضايا الدولية، إضافة  إىل قيامم بتعزيز التعاون بي 
 عن توحيد مواقفهم فز

ً
ز ، فضال لمانيي  ز الير بي 

اعات.  ز ز ومنع نشوب اليز  الشعوب ، وال سيما الحفاظ عىل السلم واألمن الدوليي 

، ظهرت اتحادات ومنظمات إق   ي الدوىلي
لمائز ي عقب تأسيس اإلتحاد الير

كز دورها وينشط فز  ليمية وقارية أخرى يي 
ي ، ي العرئر

لمائز ي ، واالتحاد الير لمان األوروئر  يتعداه ، مثل الير
ً
ل محيطها اإلقليىمي واحيانا ي ، واالتحاد الير

ي األفريق 
مائز
ق آسيا.  لمانية الدولية لرابطة أمم جنوب رسر ي لبلدان أمريكا الالتينية ، والجمعية الير

لمائز  واالتحاد الير
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عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

 المشكلة البحثية . 2   

لمانية إىل تحقيق أهداف وقيم إنسانية مختلفة ، وهي الحفاظ عىل السلم واألمن           تسغ الدبلوماسية الير
ي إطار نظام دوىلي جديد تسود فيم العولمة االقتصادية والسياسية 

ز
اعات الداخلية ف ز  عن حل اليز

ً
ز ، فضًل الدوليي 

ي بظاللها عىل الدول والشعوب واإلعالمية والعلمية 
والتكنولوجية بكل ما فيها من سلبيات وتداعيات إيجابية تلق 

 .، مما يجعل تداعيات أي نزاع داخىلي تتجاوز حدود الدولة

ي حل         
ز
لمانية عىل المستوى الدوىلي ف وعليم ، تسغ الدراسة إىل توضيح الدور الحاىلي للدبلوماسية الير

اعات الداخلية وب ز ي هذا  ناء السالم والمصالحة، اليز
ز
ي الدوىلي ف

لمائز ي مدى مشاركة االتحاد الير
ز
كما تبحث الدراسة ف

 
ً
ا ها تأثي 

ي الدوىلي أقدم وأهم منظمة برلمانية وأكير
لمائز لذلك ، تدور المشكلة  .الصدد حيث يعتير االتحاد الير
ي ح :البحثية حول تساؤل رئيسي مفاده

ز
ي الدوىلي ف

لمائز اعات ومنع اندالعها وبناء هل نجح االتحاد الير ز ل اليز
اعات وحلها وبناء  السالم؟ ز ي الدوىلي قرارات بشأن منع اليز

لمائز والسؤاالن الفرعيان التاليان: هل أصدر االتحاد الير
اعات وبناء السالم والمصالحة؟ السالم؟ ز ي الدوىلي لحل اليز

لمائز  وهل هناك أنشطة لالتحاد الير

 أدبيات الدراسة3 . 
لمانية الدولية نحو عولمة الديموقراطية ومبدأ سيادة الشعب. ،   1.3 د. محمد فهيم درويش، المنظمات الير

لمانية  بوجم عام وخصائص تلك  ي تحكم المنظمات الدولية الير
حيث  تتناول الدراسة االصول والمبادئ الت 

ي تدارستها المنظمات ال
لمانية الدولية مثل المنظمات، كما تستعرض هذه الدراسة الموضوعات الت  ير

ز العنرصي والفقر والتنمية  ي العالم واشكاليات حقوق االنسان والفساد الماىلي واالدراي والتميي 
الديموقراطية فز

. )درويش،   (2005المستدامة واوجم االصالح السياسي

ي الدوىلي اخ
لمائز ي إعطاء تصور عام حول طبيعة عمل االتحاد الير

 ونشاطم.  تصاصاهوسيم االستفاده من الدراسة فز

ي السياسة الخارجية الجزائرية، رسالة ماجستي   بالل نواره  3. 2 .
لمانية فز بعنوان "أثر  . 2016اثر الدبلوماسية الير

لمانية عىل السياسة الخارجية الجزائرية لمانية عىل  ."الدبلوماسية الير تتناول تحليل تأثي  الدبلوماسية الير
ي صنع السياسة الجزائرية.  .ئرالسياسة الخارجية الوطنية للجزا

لمانية الجزائرية فز كما تتناول دورالدبلوماسية الير
 . )2015)نواره ، 

3. 3   ، ي دمقرطة العالقات الدولية، رسالة ماجستي 
لمانية فز . تناولت 2008فارس حمدي دور الدبلوماسية الير

لمانية  ز المنظمات الير لمانية الدولية بي  لمانية كآلية وحركية وأسلوب تنظيم العالقات الير الدراسة الدبلوماسية الير
ي مقد

كة للشعوب وفز اعات واإلقليمية بهدف تحقيق المصالح المشي  ز متها دمقرطة العالقات الدولية، وحل اليز
ي 
لمانية فز لمان الجزائري كآلية لتدعيم وتفعيل فكرة الدبلوماسية الير الدولية بالطرق السلمة كما تم دراسة دور الير

 (2008حمدي، مجال العالقات الدولية )

لم          ي السياسة الخارجساهمت االدبيات السابقة بدراسة وتحليل مفهوم الدبلوماسية الير
ي انية ودورها فز

ية وفز
ح والتحليل اىل دور  ، غي  أنها لم تقم بالتعرض بالرسر ي رفع درجة الديموقراطية عىل المستوى الدوىلي

المساهمة فز
اعات و بناء السالم رغم أنم يعد أهم منظمة برلمانية دولية تعير  ز

ي مجال منع نشوب اليز
ي الدوىلي  فز

لمائز االتحاد الير
لمانية وهو ما سوف تسلط الدراسة الضوء عليم. هن الدبلوم  اسية الير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

 المنهجية4 .

اعات ومنع اندالعها وبناء السالم ، يعتمد الباحث عىل         ز ي حل اليز
ز
ي الدوىلي ف

لمائز لتحديد دور االتحاد الير
 .المنهج المؤسسي وأقوال نظرية المنظمات

ي عمليم 
ز
ي ف التنميم السياسية، وهو ما أكدت عليم دائرة المعارف إذ تمثل المؤسسات السياسية اهمية كير

ي 
ز
يطانية والموسوعة الدولية للعلوم اإلجتماعية إذ تشي  أنها تجعل هذه المؤسسات احد المعايي  األساسية ف الير

ها   .(1980)ريكر ،  الحضارة وتضعها عىل قدم المساواه مع معايي  التكنولوجيا واالتصال وغي 

سواء كان ديموقراطيا أو  -أن أي نظام سياسي حديث  Weiner)األمريكي "مايرون وييز ")ويؤكد عالم السياسة 
ي تالزم  –شموليا 

ورة بوجود العديد من المؤسسات واإلجراءات لحل وتسوية الرصاعات الت  ز بالرصز يتمي 
 المجتمعات الحديثة. 

ي اهتمامم بالقدرات التنظيمية، بل وتمثل  ) Weiner( مع "مايرون وييز " )Huntingtonويتفق "هنتنجتون" )
فز

ي تحليلم، ويؤكد كل من "الموند وبويل "
ى فز عىل   ((Almond & powellعملية بناء المؤسسات أهمية كير

أهمية بناء مؤسسات حيث تقوم بتحويل مطالب وتفضيالت الجماهي  ) المدخالت( إىل قرارات )مخرجات( 
" )وهو ما يؤدي إىل ترابط مختلف مستوي ( أن المؤسسات الفعالة وحدها هي Apterات أداء النظام، ويعتير "أبي 

. أما "السويل" ) عية وتيسي  التغيي  ( Lasswellالقادرة عىل ضبط المطالب وتنظيمها وتتيح لها التعبي  والرسر
ي عمليات صنع القرارات واختيار البدائل بطريقة تكفل تحقيق تفضيالت 

كز عىل قدرة المؤسسات فز توقعات و في 
ي حدود الموارد المتاحة ، كذلك عىل أهمية قيم وتفضيالت وتوقعات 

وقيم المجتمع وما يصبو اليم األفراد فز
ابط مع بعضهم والمشاركة  االفراد لضمان الفاعلية للمؤسسات ، وذلك دون إهمال لقدرة هؤالء األفراد عىل الي 

 . ي إطار عمل جماغي
ي تحقيق أهدافهم فز

 فز

ي تركز عىل عدد من جوانب الدراسة موضوع البحث، وهي وتنطلق الدراسة 
 من مقوالت نظرية المؤسسات، الت 

الهدف من تكوين المؤسسة، فالمؤكد أن المؤسسات السياسية تتكون لتحقيق غرض ما، ويمكن التعرف  -1
لمان عىلي سبيل الم  لها واألهداف المعلنة إلنشائها. فالير

ال قد ثعىل هذا الغرض من خالل الميثاق المنسر 
ي إدارة دفة الحكم وتقرير مصي  المجتمع، وقد يتشكل 

 ممثىلي الشعب من المشاركة فز
ز يتكون بهدف تمكي 

 . ي من جانب آخر إعطاء واجهة ديموقراطية شكلية للنظام السياسي
 إلرضاء فئة معينة أو فز

ي المؤسسة، حيث يختلف أسلوب االنض –كيفية اختيار األعضاء أو وصولهم إىل المقعد    -2
ول مام و الحصفز

ي إىل آخر، لما لها ارتباط بتحقيق أغراض 
عىل العضوية من مؤسسة إىل اخرى، وكذلك من إتحاد برلمائز

 االتحادات وأهدافها. 

ي تضمها المؤسسة، حيث تختلف األجهزة الرئيسية ودورها واللجان  -3
أجهزة المؤسسة بمعتز الوحدات الت 

 داخلها، واألمانم العامة.  

لمانية الدولية عالقة المؤسسة   -4 ي هذا السياق هو عالقة اإلتحادات الير
ها من المؤسسات، والمقصود فز بغي 

ي ظل 
، حيث أنم فز ها من المنظمات اإلقليمية والدولية المحيطة بها، وعىل مستوى النظام الدوىلي بغي 
حادات قة االتالتطورات الدولية ال يتصور أن تنشأ منظمة أو مؤسسة تكون بمعزل عن العالم من حولها. وعال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 تناقشها، وتسهل أو 
لمانية الخارجية والبيئة المحيطة بها بالشك تؤثر عىل طبيعة العالقة بالقضايا الت  الير

 تعرقل أداءها. 

ي  -5
ز
ي تتمتع بها المؤسسات واالتحادات ف

 ما هي اإلختصاصات والصالحيات الت 
اختصاصات المؤسسة، بمعتز

ي العالم، أو م
ز
ة ف لمانية للتأثي  أو تغيي  مواجهة الظروف المتغي  ا هو الدور الذي تقوم بم االتحادات الير
 مجريات األحداث الدولية. 

ي التأثي  عىل الدول والمنظمات   -6
ز
ي للمؤسسات، أي بمعتز  مدى قدرة المؤسسات أو االتحادات ف الثقل النستر

ي تتمتع به
ي ا االتحادات الير الدولية الحكومية )الرسمية(، بمعتز آخر مدى السلطات والصالحيات الت 

ز
لمانية ف

 مواجهة المؤسسات الدولية األخرى. 

، فمما ال شك فيم أن المنظمات عرضة لتغي  مستمر يتطلب التكيف مع أي   -7 ي البناء المؤسسي
ز
االستمراراية ف

لمانية.  ي أداء االتحادات الير
ات تطرأ مما يتطلب التطوير والتجديد فز  1تغيي 

 اإلطار المفاهيم   .5

 الدبلوماسية  5.1

ي األصل، انتقل إىل الالتينية ومنها إىل اللغات األوروبية، وأصل معناه          
أوال: الدبلوماسية لغة: مصطلح يونائز

ي القديم 
ي  خدم، وعندما انتقل إىل اللغة الالتينية فإنم است  Diploma"الوثيقة المطوية" نسبة إىل االسم اليونائز

 فز
ز   : 2معنيي 

،  :األول
ً
ي تمنح حاملها امتيازا معينا

ي عالقاتهم الدبلوماسية الت 
ي يتبادلها الملوك فز

معتز الشهادة )الوثيقة(، الت 
ي ضوء هذا االستخدام عرفت اللغة الفرنسية ومن بعد

امم، وفز باللغة  ها والتوصيات بحسن استقبالم واحي 
ز أي المطوية بمعتز الشهادة العالي Diploma العربية كلمة ديبلوما ي تمنح للدارسي 

 .ة الت 

 أو 
ً
ومن الناحية االصطالحية ، اختلف فقهاء وعلماء القانون الدوىلي العام حول تعريف الدبلوماسية قانونيا

اصطالحيا، حيث ربط البعض هذا التعريف بالغرض من إنشاء البعثات الدبلوماسية، ولذلك عرف البعض 
هي فن توجيم العالقات الدولية، أو هي سياسة توجيم عالقات  الدبلوماسية بأنها السياسية الخارجية للدولة، أو 

 .الدول بوسائل سلمية تتفق مع األخالق واآلداب الدولية، أو هي علم العالقات الدولية وفق التعامل مع اآلخرين

ز أتباع هذا االتجاه تشارلز   الفو، ككما ذكرت بعض التعريفات أن الدبلوماسية هي علم العالقات الدولية، ومن بي 
كة ومبادئ القانون  ز الدول المختلفة والنابعة من مصالحها المشي  الذي عّرفها بأنها )علم العالقات القائمة بي 

تناولت ونظمت األنشطة القنصلية والدبلوماسية  1961كما نجد أن اتفاقيات فيينا    .الدوىلي وأحكام االتفاقيات(
ي العالم

المختلفة المصممة لتعريف الدبلوماسية، نجد أنها بشكل عام  وعىل الرغم من المفاهيم أو المناهج .فز
ي  -يقصد بها :  ، ويقترص عىل الدولة، وهو النشاط الخارجر

ز ي مجال معي 
ز تمارسم الدولة فز ت  .نشاط معي  وقد تغي 

ز والعصور أساليب وأشكال عملها   عىل مر السني 

                                                             
 1    ، ي لمان االوروئر ي والير ي العرئر

لمائز لمانية الدولية بالتطبيق عىل اإلتحاد الير القتصاد والعلوم كلية اكريم السيد احمد عبد الرازق، قياس أداء االتحادات الير
 . 2004السياسية، جامعة القاهرة، 

 .91،ص  9002ية تاريخها مؤسساتها و أنواعها و قوانينها،.دار الشيماء للنرسر والتوزي    ع،سعيد أبو عبادة، الدبلوماس2 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

لمانية 5.2   الدبلوماسية البر

ي الوقت الحاضز  يستخدم مفهوم الدبلوماسية      
ز
ز ف ايد من قبل السياسيي  ز

لمانية بشكل مي  ومع ذلك ،  .الير
ي األدبيات السابقة

ز
 ما تم تناولم ف

ً
ز الممارسة  .يمكن القول أن هذا المفهوم نادرا وهذا يدل عىل وجود فجوة بي 

لمانية والبحث العلىمي  لمانيةوبالتاىلي ، لم يتم الوصول إىل إجماع عىل مفهوم الدبلوماسية ال .الير ، Gotz) ير
2005 ،p.265).  )   لمانية أنم حيث هذه  وترجع . من الصعب إيجاد تعريف يشمل كافة عناض الدبلوماسية الير

ي يتنام دورها وتعتمد عىل أشكال مختلفة من التنمية العالمية وطرق 
الصعوبة إىل ارتباطها بظاهرة العولمة الت 

ز الشعوب ي ، ) التواصل بي 
 . (2019الدرسوئز

لمانية       ي تقوم  بأنها العملية كما عرف دانيال فيليب هايس، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، الدبلوماسية الير
الت 

لمان، والجمعيات بالتعامل مع العالقات الخارجية من خاللها لمانات أو أعضاء الير ، Darsoni-  ) الير
ز الدبلوماسية ال (2019 لمانية من خالل عنرصين وعالوة عىل ذلك، فإن هذا التعريف يمي  ير
ز  لمانية  :رئيسيي  لمانات وأعضاء  الثنائية الدبلوماسية الير والمتعددة األطراف، أما العنرصاألول فتمارسم الير

لمان بشكل منفصل من خالل تبادل الزيارات لمانات، ومجموعات الصداقة أما بالنسبة  الير ز رؤساء الير بي 
لمانية الدولية والجمعبات س من خالل المنظماتللدبلوماسية المتعددة األطراف، فتمار   . الير

ي داكار       
لمانية للفرانكوفونية فز ي نظمتها الجمعية الير

ي الحلقة الدراسية الت 
ي  ، السنغال وفز

، وضع  2002عام  فز
لمانية ي  مجموعة من التدخالت والمواقف واألنشطة " :بأنها تعريف للدبلوماسية الير

تتعهد  الخاصة الت 
لمانات بها ا لألهداف الوطنية وأعضاؤها الير

ً
ي األحداث الدولية وفق

 3. للتأثي  فز

لمانية هي السلوك السلىمي لتحقيق أهداف السياسة          ووفقا للباحثة إيمان عرار فإن "الدبلوماسية الير
يعية لألنشطة الخارجية إىل انتشار هذا المفهوم ،  وقد ظهرت الخارجية، وقد أدت ممارسات السلطة الترسر

لمانات وديناميكيات االتصال  ي الير
ي حدثت فز

لمانية نتيجة التطورات السياسية واإلصالحات الت  الدبلوماسية الير
يعية )عرار ،  ز السلطات الترسر  .(127-126، ص  2006بي 

ي بدورها  كما
ي النظام الدوىلي ، والت 

لمانات فز لمانية هي أدوار الير ؤثر عىل األمن تيعتقد البعض أن الدبلوماسية الير
اتيجية للدول لمانية هي نشاط للسلطة  .القومي والمصالح اإلسي  وبحسب هذا االتجاه فإن الدبلوماسية الير

ز السياسة  ي عرص تضيق فيم الفجوة الفاصلة بي 
ي اإلطار الدوىلي حيث تؤثر وتتأثر بالقضايا الخارجية فز

يعية فز الترسر
لمانية ، وفق هذا المفهوم ، فرصة لتقديم الحلول ، وقد أصبحت الد .الداخلية والسياسة الخارجية بلوماسية الير

ي المنظمات 
ي قد ال يتم تناولها من خالل السلطة التنفيذية فز

ولعرض آراء الشعوب حول المشاكل الدولية ، الت 
ي تكوين رأي عام متنوع لجميع  .الحكومية الدولية

لمانية فز لمشاكل اباإلضافة إىل ذلك ، تساهم الدبلوماسية الير
ي النظام الدوىلي 

 .السائدة فز

 

 

                                                             
3 Babacar Mbaye, Rapport sur la diplomatie parlementaire, Acte de séminaire parlementaire Le parlement et les relations 

internationales, Assemblée parlementaire de la Francophonie, Dakar, Sénégal, 20 Mars 2002, p 88. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

  
 
  اآلن

ى
لمانية تختلف عن الدبلوماسية التقليدية ف  :وعليه فإن الدبلوماسية البر

 باسم الشعوب ولحسابها وتستهدف تجسيد القيم العالمية ل أن فكرة الدبلوماسية البرلمانية تعم
كة اإلنسانية و إنسانية أكير النظام الدولي الجديد ل وجع، وفي مقدمتها دمقرطة العالقات الدوليةالمشي 

بينما الدبلوماسية التقليدية أداة لتنفيذ السياسة الخارجية تحت إشراف أعلى ، وعدالة ومساواة حقيقية
 .العليا للدولةالمصحلة على تحقيق ل و بالتالي فهي تعم، سلطة في الدولة

  ل عمل لصالح الحكومات فهي تسهل السلطة التشريعية إال أنها تعمل الدبلوماسية البرلمانية تمث
إال أن اء للتفاوض، االتصاالت وتهيئة األجول تحسين العالقات و تسهيل الدبلوماسية التقليدية من خال

المعاهدات طالما يعهد لها إبرام القرارات النهائية تعود إلى الحكومة فهي التي تستفيد من تبعات ذلك 
 4باسم الدول. واالتفاقيات وإدارة العالقات الدولية والتعاون 

لمانية الدولية:  5.3   -االتحادات البر

لمانية          لمانات الوطنية والمجالس الير ز عن الير وهي منظمات سياسية متعددة األطراف تضم ممثلي 
خالل الحوار السياسي ، وإرساء  اإلقليمية أو الدولية، يهدفون إىل السغي نحو تعزيز السالم واألمن من

ا يعية تمثيلية فعالة  م حقوق اإلنسان، الديمقراطية واحي  باإلضافة إىل ذلك ، يسعون إىل إنشاء مؤسسات ترسر
ي )السيد ، 

 (2006عىل المستوى الوطتز
 : لمانية الدولية وهي  لالتحادات الير

ز  ويمكن اإلشارة إىل شكلي 
, أي أن الدول األعضاء بم  ي فيدراىلي

خلت اندمجت فيما بينها, وتاألول: اتحادات برلمانية عىل هيئة اتحاد برلمائز
ي (, ويمثلها  عن جزء من سيادتها إلنشاء كيان سياسي موحد, مثل دول أوروبا الغربية ) أعضاء االتحاد األوروئر

ي فهو برلمان ) لمان األوروئر  ( Supra-Nationalالير
, وهو تنظيم يضم أعضاء مستق ي كونفدراىلي

: اتحادات برلمانية عىل هيئة اتحاد برلمائز ي
ز ذالثائز وي سيادة, وهي لي 

ي 
اتيجية ويشكلون اتحادا برلمانيا عير وطتز

ي منظمة دولية سياسية أو اسي 
لمانات الوطنية للدول األعضاء فز الير
Inter-parliamentary Union) . ي

 ( ويتم تمثيلهم عىل قدم المساواة أو مراعاة االختالف السكائز
لمانية6.   أهداف الدبلوماسية البر

لمانية باعتبارها ممثلة للشعوب بطريقة ثنائية ومتعددة األطراف وإقليمية ودولية إىل تستهدف الدبلوماسي ة الير
ي ظل نظام دوىلي جديد فرضت فيم العولمة االقتصادية 

تحقيق مجموعة من األهداف والقيم اإلنسانية فز
بية عىل الدول لبية و اإليجاوالسياسية واإلعالمية والعلمية والتكنولوجية الشاملة نفسها بكل قوة وبكل آثارها الس

 :هذه األهداف هي كما يىلي  .و الشعوب

 : (2006)توفيق  5دمقرطة العالقات الدولية  -

لمانية ز الديمقراطية والدبلوماسية الير  ديمقراطية لديها برلمان ديمقراطي  .حيث أن هناك عالقة بي 
فالدول األكير

 ، يمكن من خاللم نرسر الديمقراطية

 

                                                             
4 Assane Coly, op. cit, p 18. 

ي توفيق5
، عمان، األردن، الطبعة الثالثة،  سعد حق    417-412، ص.ص 2006، مبادئ العالقات الدولية دار وائل للنرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

 :السالم واألمن الدول  والمصالحةنشر مبادئ  -

ي 
ز
لمانية إىل تحقيق الوفاق ف فمن خالل إضفاء الطابع الديمقراطي عىل العالقات الدولية ، تهدف الدبلوماسية الير
ي واإلرهاب والمجاعة 

ي ذلك التلوث البيت 
ز
ي حل المشكالت الدولية ، بما ف

ز
العالم، وعىل حق الدول متساوية ف

 .ة مثل اإليدزوالفقر واألمراض المميت

  العالم -
ى
 :نشر مبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية ف

تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية يتعلق بشكل رئيسي ببعثات مراقبة االنتخابات وحماية حقوق 
ي الدوىلي  ،ومن اإلنسان

لمائز ز األمم المتحدة واالتحاد الير  األمثلة عىل تعزيز مبادئ الحكم الرشيد زيادة التعاون بي 
ي ذلك

ز
ي مجال الديمقراطية والحكم الرشيد ، بما ف

ز
اكة اتفاقية ف ز صندوق األمم المتحدة  الرسر مة بي  المير

ي 
لمائز . االتحاد الير ي الدوىلي  ) للديمقراطية ومنظمة التعاون الدوىلي

لمائز  (موقع االتحاد الير

ى  -  :تدعيم السلم واألمن الدولييى

اعات الدولية من خالل الوسائل القانونية تلجأ برلمانات الدول إىل الدبلوماسية ا       ز لمانية إليجاد حل لليز لير
 إلدارة األزمة ودعم اتفاقيات السالم والعمل عىل تطبيقها. 

 :تحقيق تنمية شاملة ومستدامة -

لمانية إىل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خالل تحقيق التنمية االقتصادية        تهدف الدبلوماسية الير
ي الدوىلي ، واال 

لمائز   6. (2017جتماعية )النظام األساسي لالتحاد الير

اعات . 7 ى   حل البى
ى
لمانية ف  مساهمات الدبلوماسية البر

 الوساطة7.1

لمانية الدولية      ز وإجراء محادثات  مختلفة مبادرات اتخذت المنظمات الير لصنع السالم ، مثل زيارة المسؤولي 
ز الخصوم، ومراقبة تنفيذ اتفاقيات السالم، عالوة عىل ذلك ،  معهم ، وتنظيم المفاوضات بي 

ز  يمكن لمانيي  ي مهمات جمع المعلومات  للير
ء وعمليات منع الرصاع مبادرات البنا و من دول أخرى المشاركة فز

ي حاالت الرصاع
لمانية ( ، .(IDEA & IPU 2005 ؛ PGA 2001) األخرى فز ي  اإلقليمية شاركت المؤسسات الير

فز
لمانات، وما إىل ذلك.  ز الير ي أنشطة بناء السالم ، وعززت الحوار بي 

بعثات تقصي الحقائق ، أو بادرت أو شاركت فز
ي  AMANI منتدى وتمثل مبادرات

ى األفريق  ات الكير ي منطقة البحي 
ي أفريقيا،  فز

 عىل ذلك فز
ً
كما ساهمت  .مثاال

ي أ مراقبة االنتخابات بعثات األنشطة الوقائية و
لمان الوطتز ي الير

لمانيون بصفتهم أعضاء إما فز و ، حيث يشارك الير
لمانية الدولية ؛ ي المنظمات الير

ي حاالت التوترات الداخلية أو الحروب األهلية ، يحيث ي فز
زز ذلك مكن أن يعفز

عية االنتخابية ويمنع االنتكاس إىل العنف )ماالمود وستافريديس عالوة عىل ذلك ،  .(2011 ، الرسر
ي أوضاع ما بعد  تقدم

لمانية فز لمانية الدولية المساعدة لتطوير المؤسسات الير لمانات الوطنية والمنظمات الير الير
لمانيةالرصاع ، وهي مجموعة من األنشطة المعروفة باسم "   .(Weiglas & de Boer 2007) "المساعدة الير

                                                             
6 Nature, Purpose and Composition  http://archive.ipu.org/strct-e/statutes-new.htm#ChI , 21-5-2020 

 

http://archive.ipu.org/strct-e/statutes-new.htm#ChI
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

اعات 7.2   ى   حل البى
ى
لمانات ف  تعاون األمم المتحدة مع البر

نامج            ز مكتب السياسات التنمويم التابع لم والير ي ضمن اطار تعاون بي 
أطلق برنامج االمم المتحده االنمائ 

لمانات ومكتب منع االزمات واال  ي المنطقم يهدف اىلي العالىمي لدعم الير
ز
وعا جديدا كما ذكر سالفا ف نعاش مرسر

اعات والعنف المسلح واعاده االمن اىلي المجتمعات 
ز لمانات الوطنيم وبناء قدرتها عىلي الوقايم من اليز  الير

ز تمكي 
ز  لمان والعاملي  ي هدفم تزويد الير ي مسوده عن دليل منهخر

المحليم وذلك عير وضع برنامج االمم المتحده االنمائ 
لمانات ومساعدتها عىلي حل االزمات وذلك بدايم من العام  ي هذا القطاع بتوجيهات منهجيم حول كيفيم دفع الير

ز
ف

2009 . 

اعات وبناء السالم 7.3 ى   منع نشوب البى
ى
لمانات الدولية ف  دور البر

اعات وبناء السالم          ز ي حل اليز
ز
لمانات الدولية دوًرا مهًما ف لمانات سيتم توضيح دور  .تلعب الير بعض هذه الير

ي القسم التاىلي 
 .فز

7.3.1   
لمان األفريق   البر

لمانية ان تقوم عن طريق  يرى العديد من ي أوقات األزمات السياسية يمكن للمنظمات الير
ز انم فز لمانيي  الير

ي الذي يعد أحد األجهزة الست
لمان االفريق   ةأعضائها بمهام للتخفيف من التوترات والألزمات  وهو مايسغ الير

ي مهام 
 حيث يبارسر اعضائم دبلوماسية برلمانية نشطة عن طريق المشاركة فز

ً
ي إىل تكريسم ميدانيا

لإلتحاد األفريق 
حضي  بعثات برلمانيم للت -الوساطم وتقصي الحقائق -المساغي الحميده -المراقبة االنتخابية  -متنوعة مثل: 

اعات ناشبم او منع نزاعات ستنشب  ز وعىلي سبيل المثال ال الحرص فقد شارك اعضاء لصيغ توافقيم  حلول ليز
ي المهام التاليم : 

ي فز
لمان االفريق   الير

ي بوروندي ) -
يعية فز  .(2010يونيو  28االنتخابات الرئاسية والترسر

ي غينيا ) -
 .(2010سبتمير  27-19االنتخابات الرئاسية فز

ي رواندا ) -
 .(2010أغسطس  9االنتخابات الرئاسية فز

ي جزر موريس )االنتخابات  -
يعية فز  .(2010مايو  5الترسر

 .(2009سبتمير  18-14البعثة اإلعالمية لدولة النيجر ) -

ي زيمبابوي ) -
 .(2008مارس  29االنتخابات العامة فز

 .(2008مارس  21-16بعثة التجربة الرواندية ) -

ي كينيا ) -
ي 2007ديسمير  24-22االنتخابات العامة فز

لمان األفريق   .(الفنار S ( )الير

ي  7.3.2 لمان األوروئر  الير
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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
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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 
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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 باهتمامم بالشؤون الدولية وأوضاع حقوق اإلنسان ، لمان األوروئر  الير
ز ي يونيو  يتمي 

ز
ي مؤتمر عقد ف

حول  2008فقز
ت بوترينج ، بأننا  ي آنذاك ، هانز جي  لمان األوروئر ي بروكسل ، ضح رئيس الير

ز
قية" ف "سياسة الجوار األوروبية الرسر

ز ، نحن ملزمون جميًعا بفكرة متا  بعة الحوار من أجل حل المشكالت" بصفتنا "برلمانيي 

ي عام        
ز
 ف
ً
ي قرارا لمان األوروئر ز " لحل  2000كما اعتمد الير ز الجنسي  حول جوانب الجندر بعنوان " المساواة بي 

ي المناطق المتأثرة  الرصاعات وبناء السالم،
ز
يتضمن القرار اإلشارة اىل موضوعات تتعلق بحماية النساء والفتيات ف

ي حفظ السالم . )بالرصاعات
ي سياق حفظ السالم عىل الحاجة لزيادة عدد النساء من أفراد وموظقز

ز
ز ف كي 

ويتم الي 
 وتطوير العالقات مع المجتمع المحىلي حيث يغطي القرار ثالثة مجاالت تتعلق بالتطبيق 

ز من اجل تحسي 
  :والتنفيذ

  حماية األفراد المتأثرين بالحرب 

 لمسلحة الجهود الدولية لمنع وحل الرصاعات ا 

  ي منع وحل الرصاعات المسلحة  كةمشار
 المجتمع المحىلي فز

لمان العرنر   7.3.3   البر

ي ديسمير 
، منذ إنشائم فز ي لمان العرئر بالقاهرة ، بدبلوماسية برلمانية فاعلة من خالل  2005قام أعضاء الير

كة لمانية المشي  ي الوفود الير
ي مهام مراقبة االنتخابات أو المساهمة فز

اعات ومنع نش المشاركة فز ز وب  ها لحل اليز
ي لمراقبة الرئاسة لمان العرئر  .باعتبارها مهمة الير

 (IPU) .8  الدول  
لمانى  االتحاد البر

ي صورتها الجماعية يعمل  
لمانية فز ي الدوىلي أهم منظمة برلمانية دولية تمثل الدبلوماسية الير

لمائز يعد االتحاد الير
ي كبي  تجتمع فيم معظم برلمانات

ي دول العالم، لتناقش فيما بينها القضايا والمشكالت الدولية ا كمنير برلمائز
لت 
ي الدوىلي 

لمائز ي محاولة إليجاد حل سلىمي لها، ومن جانب اخر يهتم االتحاد الير
تطرح عىل المستوى الدوىلي فز

)درويش  7بتنمية مجاالت اخرى مثل الديموقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة والحفاظ عىل البيئة. 
2005) 

  الدول   8 .1 
لمانى  تأسيس االتحاد البر

ز برلمانات العالم،  1889تأسس اإلتحاد فز عام  من برلمانات الدول ذات السيادة ليكون بمثابة منتدى للحوار بي 
يسهم فز تعزيز السالم، وترسيخ الديمقراطية النيابية عن طريق تعزيز قنوات التواصل، والتنسيق، وتبادل 

ات ز من شت  الدول.  الخير لمانيي  لمانات والير ز الير  بي 

ز إىل السالم فز السغ إىل وضع حد للتسلح، ومع     ز برغبة الداعي  لمانيي  وهكذا ارتبطت فكرة تكوين اتحاد للير
ز إىل إيجاد هيئة تحكيم دوىل  تطور األحداث كسبت هذه الفكرة تأييد وحشد كبي  من محتر السالم والداعي 

وانت  .1889أجل وضع حد للحروب . وأسفرت عن عقد أول مؤتمر للتحكيم فز باريس عام  تصدر قراراتها من
                                                             

لمانية الدولية نحو عولمة الديموقراطية ومبدأ سيادة الشعبد. محمد فهيم درويش، 7  -1  (. 2005) درويش، 7. المنظمات البر
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ى
لمانية ف  الدول  دور الدبلوماسية البر

لمانى  السالم: دراسة حالة االتحاد البر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

 للمؤتمر 
ً
 لهذا االتحاد وأن تكون لندن مقرا

ً
 دائما
ً
لمائز الدوىل جهازا هذا المؤتمر بإصدار قرار بأن يصبح المؤتمر الير

لمائز الثائز )  (. 1890الير

  الدول  8 .2 
ى
لمان  أهداف االتحاد البر

ي الدوىلي 
لمائز ي العمل عىل تحقيق ال -كما ورد بالمادة األوىل من نظامم االساس-تتمثل مهمة االتحاد الير

ز
سالم ف

ات  ز الشعوب وعىل تعزيز المؤسسات النيابية، عن طريق تعزيز االتصاالت والتنسيق ، وتبادل الخير والتعاون بي 
ي جميع البلدان، فضال عن

ز
ز ف لمانيي  لمانات والير ز الير ، ويبدي رأي بي  ي المسائل ذات اإلهتمام الدوىلي

ز
ي النظر ف

ز
م ف

لمانات عىل التقدم بمبادرات من أجل حلها   . هذه القضايا وتشجيع الير

  الدول   8.3 
ى
لمان  مجاالت عمل االتحاد البر

كز عمل ي المجاالت التالية : تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ؛ بي 
ز
ي الدوىلي ف

لمائز طية قراتعزيز الديم االتحاد الير
ي جميع أنحاء العالم ؛

ز من خالل نزع السالح ؛ التمثيلية ومبادئ الديمقراطية فز تعزيز  تعزيز السلم واألمن الدوليي 
ي السياسة ؛

ز الرجل والمرأة فز اكة بي   .وتحقيق التنمية المستدامة الرسر

اعات و بناء9.  ى   مجال منع نشوب البى
ى
  الدول  ف

لمانى  السالم القرارات الصادرة عن االتحاد البر

اعات الداخلية و بناء السالم من خالل القرارات  ز ي منع نشوب اليز
ي الدوىلي فز

لمائز يمكن التعرف عىل دور االتحاد الير
ي المؤتمرات  .لالتحاد الصادرة عن الجمعية العامة

عىل سبيل المثال ، اتخذت الجمعية العامة لإلتحاد قرارات فز
لمانية ) اعات ( بشأ110و  97و  95و  91و  90الير ز ي اليز

ي فز
ي ودعم العمل اإلنسائز

ام القانون الدوىلي اإلنسائز
ن احي 

اعات والحفاظ عىل السالم وتوطيده ؛ المسلحة ؛ ز ط أساسي لالستقرار واألمن  منع اليز
حماية األقليات كرسر

ام جميع أشكال سي التعاون من أجل األمن واالستقرار عىل الصعيدين العالىمي واإلقليىمي ؛ والسالم ؛ ادة واحي 
 .8الدول واستقاللها

ي  هذا يبدو واضحا   
ي رقم  فز

لمائز ي  99قرار المؤتمر الير
ي ويندهوك فز

ي الدوىلي الذي عقد فز
لمائز أبريل  10لالتحاد الير

اعات و 1998 ز ي الدوىلي بشأن سبل منع نشوب اليز
لمائز اعتمد االتحاد  .استعادة السالم ، يوضح رؤية االتحاد الير

ي الدوىلي هذا الق
لمائز ي بلدان ما بعد الحرب ، وإعادة الير

اعات ، واستعادة السالم والثقة فز ز رار الذي دعا إىل منع اليز
ي الدوىلي ، 

لمائز ز إىل ديارهم ، وتعزيز العمليات الديمقراطية ، وإعادة اإلعمار )موقع االتحاد الير   .(2006الالجئي 
وموقف اإلتحاد  فيما يتعلق بالرصاعات ، ومنع  استعادة السالم ، كما احتوى القرار عىل سبل منع الرصاع و

ز ، والعمليات الديمقراطية ، وإعادة اإلعمار ويمكن تناولها  اعات ، واستعادة السالم والثقة ، وقضايا الالجئي  ز
اليز

ي فيما يىلي 
 فز

 منع الرصاعات 9.1 

ي رقم  
لمائز ي المؤتمر الير

ي  99يشي  القرارالذي تم اتخاذه فز
ي ويندهوك فز

ي الدوىلي الذي عقد فز
لمائز  10لالتحاد الير

لمان ات الوطني ة، والجمعي ات اإلقليمي ة، واالتحاد  1998أبريل  ،إىل  عىل ال دور المه م ال ذي تض طلع ب م الير
ي منع نشوب ا

ي الدوىلي واألمم المتحدة فز
لمائز لص راعات، واس تعادة الس الم، وتعزي ز المصالحة، كما ي دعو الير

ي 
ز فز لمانات وأعضائها العاملي  ي ال دوىلي إىل جم ع ال دروس المستخلص ة م ن التج ارب النسبية للير

لم ائز االتح اد الير

                                                             
8 http://archive.ipu.org/Un-e/ipu-110-3-ar.pdf 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  ة ألس  باب الهيكلحاالت ما بعد انتهاء الرصاعات، وتحليلها وإتاحتها؛ كما يش  جع ال  دول عل  ى القض  اء عل  ى ا
ي المستقبل) موقع أرشيف 

ز
يعات فعالة لمنع نشوب الرصاعات ف للص  راعات العنيف  ة، واعتماد سياسات وترسر

ي الدوىلي ؛
لمائز  ( htm-e/99-http://archive.ipu.org/conf.1قرارت االتحاد الير

المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية األخرى إىل وضع وتنفيذ نظام دوىلي لمنع العدوان ويدعو األمم 
ي إجراء استعراض  ويحث من خالل معالجة األسباب الجذرية للمشاكل ،

ز
 ف
ً
ي قدما

هذه المنظمات عىل المصز
وط الواجب تلبيتها و الوسائل الواجب تطبيقها لضمان نظام دوىلي لمنع 

اعات أكمتعمق للرسر ز ير فعالية نشوب اليز
ي 
ي الماضز

ز
 .مما كان عليم ف

ي جهوده إلصالح وتعزيز  و
ز
ز العام لألمم المتحدة ف ي الدوىلي جميع البلدان عىل دعم األمي 

لمائز يحث االتحاد الير
) ي الدوىلي

لمائز اعات واإلنذار المبكر )موقع االتحاد الير ز
ورة تجنب  .آليات األمم المتحدة لمنع اليز وشدد عىل ضز

 عند تنفيذ قرارات مجلس األمن الدوىلي ا
ز كما شددعىل أنم ال يحق ألي دولة أو مجموعة احتكار  .لكيل بمكيالي 

ي جميع أنحاء العالم ، وال سيما من خالل التهديد باللجوء إىل القوة أو العمل العسكري
اعات فز ز  .تسوية اليز

 استعادة السالم والثقة  2. 9

  هذا الصدد ، يؤدي االتحاد البر 
ى
  الدول  المهام التاليةف

 :لمانى

ي تقرير المصي  
ي تمارس حقها فز

 .أ( يدين استخدام القوة العسكرية ضد الشعوب الت 

 .ب( يدعو األمم المتحدة إىل دعم جميع أطراف الرصاع

ة ومتابعتها كوسيلة أساسية للتوصل إىل حل سلىمي 
ي مفاوضات مبارسر

وع فز اع إىل الرسر ز  .ج( كما يدعو أطراف اليز

اعات د(  ز يؤمن بأن تطوير العمليات الديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان هما أكير الوسائل فعالية لمنع اليز
ي البلدان الخارجة من الحرب. 

 واستعادة السالم والثقة فز

3.9 ) ي الدوىلي
لمائز   htm-e/99-http://archive.ipu.org/conf.1الالجئون )موقع االتحاد الير

ى    الدول  المهام التالية فيما يتعلق بالالجئيى
لمانى  :يؤدي االتحاد البر

ز  . 1 ز الالجئي  لمانات إىل تسهيل األمور التالية: العودة المبكرة والطوعية وإعادة توطي  يدعو الحكومات والير
دين وإعادة تأهيلهم ؛ ز   والمرسر ز ، وال سيما األطفال الجنود ، وإعادة نزع سالح وترسي    ح المقاتلي   السابقي 

ز بصدمات نفسية ، وال سيما النساء  ي الحياة المدنية: وإعادة تأهيل السكان المصابي 
تدريبهم وإدماجهم فز

 واألطفال ؛

 

 

 

http://archive.ipu.org/conf-e/99-1.htm
http://archive.ipu.org/conf-e/99-1.htm
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

 إعادة اإلعمار  9.4

  هذا الصدد ، أداء المهام التالية 
ى
  الدول  ، ف

ى
لمان  :يمكن لالتحاد البر

ورية والقدرة اإلنتاجية . أ( يدعو  ي إعادة بناء وتطوير البنية التحتية الرصز
ز
لمانات إىل المساعدة ف  الحكومات والير

ي الدول المتعددة األعراق
ز
ي عملية التطبيع بعد الحرب ف

ز
ز األعراق ف  .ب( يشدد عىل أهمية المصالحة بي 

ة  - 10   الدول  خالل الفب 
ى
لمان اعات وبناء السالم بشأن  2017-2005قرارات االتحاد البر ى منع نشوب البى

 والمصالحة
ز  ة ما بي 

ي صدرت عن االتحاد خالل  الفي 
ي تتعلق بمنع نشوب   2017- 2005يمكن استعراض القرارات الت 

والت 
 : اعات و بناء السالم والمصالحة فيما يىلي

ز   -اليز

ي الدوىلي - 
لمائز ي كوسوفو "اإلجراءات الالزمة لضمان الوصول اىل حل سلىمي ودائم لألزمة". المؤتمر الير

الوضع فز
ي سبتمير  99
 9. 1998فز

ي لحث جميع البلدان عىل التوقيع والتصديق عىل معاهدة الحظر الشامل للجارب النووية  -
لمائز العمل الير

ية  ز تهدف إىل منع اإلنتشار النووي وإزالة كافة أشكال األسلحة بغية تشجيع اتخاذ تدابي  شاملة وغي  تميي 
ي الدوىلي 

لمائز ي ابريل 101النووية. المؤتمر الير
 . 1999فز

ز الشعوب عىل  - ي العالم وإقامة مزيد من الروابط الوثيقة بي 
تحقيق السالم واإلستقرار والتنمية الشاملة فز

ي الدوىلي األصعدة السياسية واإلقتصاية والثقافية. المؤتمر 
لمائز ي مايو 103الير

 . 2000فز

ة السالم  - ز وفقا إلتفاقيات جينيف الرابعة وإنقاذ مسي  ق األوسط وحماية المدنيي  ي الرسر
إنهاء التوتر والعنف فز

ي الدوىلي 
لمائز ي اكتوبر 104عىل أساس القرارات ذات الصلة لألمم المتحدة. المؤتمر الير

 . 2000فز

ام مبادئ القانون الدوىلي لصالح  -
ي الدوىلي احي 

لمائز . المؤتمر الير ز ي ايريل 105السالم واألمن الدوليي 
 .2001فز

ي  -
ي وقعت فز

ي  2001سبتمير  11إدانة العمليات اإلرهابية الت 
لمائز ضد الواليات المتحدة األمريكية.المؤتمر الير

 . 2001سبتمر  106الدوىلي 

ي السغي اىل وضع نهاي . 1
ي الدوىلي فز

لمائز ي العراق واستعادة دور األمم المتحدة واالتحاد الير
ة عاجلة للحرب فز

نت،  السالم.  ي الدوىلي عىل شبكة اإلني 
لمائز ، أبريل  ال 108)االتحاد الير ي الدوىلي

لمائز  .(2003المؤتمر الير

ي العراق واستعادة  . 1
ي السغي اىل وضع نهاية عاجلة للحرب فز

ي الدوىلي فز
لمائز دور األمم المتحدة واالتحاد الير

ي الدوىلي ،)موقع االتحاد الير السالم. 
ي الدوىلي  (لمائز

لمائز  (. 2003، أكتوبر 109  رقم المؤتمر الير

                                                             

9 THE SITUATION IN KOSOVO - MEASURES TO ENSURE A LASTING AND PEACEFUL SOLUTION TO 

THE CRISIS, Resolution adopted without a vote by the 99th Inter-Parliamentary Conference (Windhoek, 10 April 

1998), http://archive.ipu.org/conf-e/99emrg.htm. 

 

http://archive.ipu.org/conf-e/99emrg.htm
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 إعادة اإلعمار  - 
ز
ي تشهد ضاعات والمساعدة ف

ي إرساء استقرار المناطق الت 
ز
دعم المصالحة الدولية واإلسهام ف

ة ما بعد الرصاع ي في 
ز
نت،  ف ي الدوىلي عىل شبكة اإلني 

لمائز ، نيسان المؤتمر  ال 106)االتحاد الير ي الدوىلي
لمائز الير

2004). 

ي وضع وتفعيل اآلليات الخاصة بإصدار األحكام والعقوبات المتعلقة بجرائم اإلبادة الجماعية  -
ز
لمانات ف دور الير

نت،  واإلرهاب بهدف تجنب اإلفالت منها  ي الدوىلي عىل شبكة اإلني 
لمائز ي  ال 112)االتحاد الير

لمائز المؤتمر الير
، نيسان   .(2005الدوىلي

ق -  ي الرسر
ز
ة ف تعزيز وممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لتعزيز السالم واألمن: استخالص الدروس من األحداث األخي 

ي الدوىلي ، أبريل  126األوسط وشمال أفريقيا )الدورة 
لمائز  .(2012لجمعية االتحاد الير

ي - 
ي معالجة التأثي  األمتز

ز
لمانات ف ي سوريا وممدور الير

ز
ي لألزمة ف

ل ارسة الضغط عىل حكوماتها لتحمواإلنسائز
ز )الدورة  ز السوريي  ي الدوىلي ، آذار  128مسؤوليتها الدولية واإلنسانية تجاه الالجئي 

لمائز لجمعية االتحاد الير
2003). 

ي جمهورية أفريقيا الوسط: مساهمة االتحاد - 
ي استعادة السالم واألمن وتوطيد الديمقراطية فز

المساعدة فز
ي الدوىلي )ب

لمائز ي الدوىلي ، آذار / مارس  130ند الطوارئ( )الدورة الير
لمائز  .(2014لجمعية االتحاد الير

ز ، -  ة واالضطهاد والهجمات العنيفة عىل الروهينجا كتهديد للسلم واألمن الدوليي  إنهاء األزمة اإلنسانية الخطي 
ي ميانمار )الدورة 

وطة إىل ديارهم فز ي الدوىلي ،  لجمعية 137وضمان عودتهم اآلمنة وغي  المرسر
لمائز االتحاد الير

 .(2017أكتوبر 

اعات وبناء السالم11-  ى   حل البى
ى
  الدول  ف

لمانى  أنشطة االتحاد البر

ز أطراف الرصاع،    يدعم ي حاالت ما بعد الرصاع من خالل تشجيع الحوار بي 
لمانات فز ي الدوىلي الير

لمائز االتحاد الير
ز  كما لمانيي  ي وبناء  -يساعد الير

ي المصالحة الوطنية من خالل معالجة آثار الماضز
ي المساهمة فز

لمانات ككل فز والير
ي اجتازت مرحلة الرصاع  .مجتمعات قابلة للحياة

ي حالة نزاع والت 
ي ال تزال فز

ي البلدان الت 
لمانات فز كما أنم يدعم الير

ي  ي تخضع لالحتالل األجنتر
ع األمم المتحدة ولجنة بناء السالم التابعة مويعمل اإلتحاد غالبا جنًبا إىل جنب   .والت 

اعاتويرى اإلتحاد أنم يمكن  .لها لتحقيق أهدافم ز ز األطراف  من خالل يمكن تجنب اليز الوساطة والجمع بي 
اع، ز ي بعض أكير مناطق الرصاع صعوبة  إذ من المتصارعة لحل اليز

لمانية يتوسط اإلتحاد فز خالل الدبلوماسية الير
ي العالم

 .(IPU وقعانظر م) .فز

ي تسمح لم باالستجابة الرسيعة لطلبات  2007منذ عام       
، يدير اإلتحاد مبادرة المساغي الحميدة ، الت 

ي التطبيع الرسي    ع 
ي طريقة عملهم. ويساهم فز

ي التغلب عىل االختناقات والعقبات فز
لمانات. حيث يساعدهم فز الير

ي بوروندي 
لمانية. عىل سبيل المثال ، فز ي لألعمال الير

ي رأب االنقسام السياسي فز
وجزر المالديف ، ساعد فز

لمانات شديدة االستقطاب.   الير

ي الدوىلي بدأ       
لمائز ي يمكن القول إن االتحاد الير

ي انخراطم االستباف 
ي فز ي فيخر

ي قضايا السالم واألمن فز
فز

ي صياغة دستور جديد يسمحقدم  التسعينيات، حيث
ي فز برلمان  بوجود  المشورة والدعم العمىلي لمساعدة فيخر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 تيمور  .وحكومة أكير تمثيال
ز
ي  -وتواصلت جهوده ف

ز
ي ف
ي  2002-2001ليشت 

ي والقانوئز
حيث قدم الدعم التقتز

 .لصياغة دستور جديد

ق األوسط وشمال إفريقيا عام  مثلت ي منطقة الرسر
ز
ي ف  يواجم عمل  2011انتفاضات الربيع العرئر

ً
 جديدا

ً
تحديا

ي مجال السالم والمصالحة
ز
ي عام  .االتحاد ف

، اعتمد أعضاؤه قراًرا شدد عىل أهمية الحكم الرشيد   2012فقز
ي الدوىلي عىل تقديم الم

لمائز مانات مرص فقد ساعد برل .  ساعدة التقنيةكوسيلة إلحالل السالم ، وحثوا االتحاد الير
وليبيا وعمان وتونس عىل معالجة القضايا اإلشكالية وخلق طرق لجميع المجموعات واألطراف ذات الصلة 

ي تحديد االحتياجات طويلة المدى لبناء القدرات 
ز
لالنجذاب إىل عمليات صنع القرار والحوار. كما ساعد االتحاد ف

ي 
ز
 Address by the IPU Secretary General on theبعض هذه البلدان.  والخدمات االستشارية ف

occasion of the 150th anniversary of the establishment of parliamentary life in Egypt, 
http://archive.ipu.org/pdf/SG-speech-egypt-091016-e.pdf 

  مجال نزع  دور . 12
ى
  الدول  ف

لمانى  السالح ومنع االنتشار النووياالتحاد البر

ي الدوىلي عام 
لمائز ي تحقيق عالم خاٍل م، 2014اعتمد االتحاد الير

لمانات فز   بشأن دور الير
ً
،  ن األسلحة النوويةقرارا

ي العقائد األمنية ، واستخدام 
لمانات عىل العمل مع حكوماتهم للقضاء عىل دور األسلحة النووية فز وحث الير

زع السالح جميع األدوات المتاحة لرصد تنفيذ امات. ليز ز ي الدوىلي كتيًبا .االلي 
لمائز يدعم عدم  كما أصدر االتحاد الير

زع السالح النووي وعد االنتشار النووي ونزع السالح ي النهوض بيز
ز فز لمانيي     .م االنتشار، ويساعد الير

ا بمنع وقوع  .يشمل نزع السالح تشجيع الحكومات عىل التخىلي عن أسلحة الدمار الشامل
ً
لكن األمر يتعلق أيض

ي أيدي جهات فاعلة من غي  الدول ، وهو موضوع
قرار مجلس األمن التابع لألمم  أسلحة الدمار الشامل فز

ي ديسمير  . 1540المتحدة رقم 
ف  2325القرار  ، أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2016فز الذي يعي 

ي تنفيذ القرار
لمانيون فز     .بالدور المحوري الذي يلعبم الير

  مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف13. 
ى
  الدول  ف

لمانى  دور االتحاد البر

ا لمكافحة اإلرهاب 
ً
ك ي الدوىلي برنامًجا مشي 

لمائز اكة مع مكتب األمم أنشأ االتحاد الير والتطرف العنيف بالرسر
ي بالمخدرات والجريمة

ويتم   .(UNOCT)  ومكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب (UNODC) المتحدة المعتز
ك من قبل نامج المشي  ي  المجموعة االستشارية رفيعة المستوى دعم عمل الير

لمائز التابعة لالتحاد الير
ي الد .(HLAG) بشأن مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف الدوىلي 

لمائز وىلي إىل باإلضافة إىل ذلك ، سغ االتحاد الير
ي عام  .إنشاء فريق استشاري رفيع المستوى بشأن مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف

ليكون  2017تأسس فز
لمانية المتعلقة بجهود مكافحة اإلرهاب تتكون المجموعة من أعضاء  .بمثابة الدليل العالىمي لألنشطة الير

ة محددة ذات صلة ز لديهم معرفة وخير ي  انها .برلمانيي 
ز فز امن مع جمعيات االتحاد    السنةتجتمع مرتي  ز بالي 

 . ي الدوىلي
لمائز  الير

ي الدوىلي ومكتب 
لمائز ك لمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف التابع لالتحاد الير

نامج المشي  ويوجم الفريق عمل الير
ي بالمخدرات والجريمة

،   .(UNOCT) ومكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب (UNODC) األمم المتحدة المعتز
ي الدوىلي كما 

لمائز ز االتحاد الير وقعت المنظمات الثالث مذكرة تفاهم إلضفاء الطابع المؤسسي عىل التعاون بي 
ز عىل وكاالت األمم المتحدة لمانيي  ك عىل دعم   .واألمم المتحدة وعرض تجارب الير نامج المشي  وسيعمل الير
إىل  ل تحويل القرارات والمقررات الدوليةالعمل عىل المستويات اإلقليمية والوطنية والدولية، وي  هدف إىل تسهي

ي اإلقليىمي 
لمائز يعات داخلية وتعزيز التعاون الير ي تنظيم قمم برلمانية عالمية ؛ .ترسر

إنشاء شبكة برلمانية  وهذا يعتز

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://archive.ipu.org/conf-e/130/Res-1.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-07/handbook-supporting-nuclear-non-proliferation-and-disarmament
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-07/handbook-supporting-nuclear-non-proliferation-and-disarmament
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://archive.ipu.org/splz-e/civ1540/1540.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://archive.ipu.org/splz-e/civ1540/1540.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://unscr.com/en/resolutions/doc/2325
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.ipu.org/about-ipu/structure-and-governance/governing-council/high-level-advisory-group-countering-terrorism-and-violent-extremism
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.ipu.org/about-ipu/structure-and-governance/governing-council/high-level-advisory-group-countering-terrorism-and-violent-extremism
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

لمانية ذات الصلة ؛ نصة وتطوير م عقد دورات بناء القدرات اإلقليمية والوطنية ؛ عالمية من أعضاء اللجان الير
اضيةعىل شبك لمانية االفي  ة الجمعية الير ز يعية ومي  نت مع قاعدة بيانات ترسر

 ة اإلني 

اعات14-  ى   منع نشوب البى
ى
  الدول  ف

ى
لمان اك االتحاد البر  حاالت إشر

ي المجتمعات المتصارعة
ز
ي العديد من الدول إلحالل السالم والمصالحة ف

ز
 .عمل االتحاد ف

 :ستتم مناقشة بعض الحاالت عىل النحو التال  

اليون14.1   سبى

اليون          ي أعقاب الرصاع ، كان  .ألف شخص 80عاًما من الرصاع ، قتل خاللها ما يقرب من  11شهدت سي 
ز
ف

ي موقف حساس بشكل خاص
ز
اليون ف ية والمالية ، مما جعل  .برلمان سي  ويرجع ذلك جزئًيا إىل نقص الموارد البرسر

ي عملية المصالحة تحد
ز
لمان الكاملة ف امساهمة الير ً ي عام  .ًيا خطي 

ز
، نظم االتحاد حلقة دراسية وطنية  2009ف

ي 
لمائز مدت خطة للعمل الير

ُ
اليون واعت ي تواجم سي 

وتشمل هذه الخطة: إصالح  .نوقشت فيها التحديات الت 
يعات المطلوبة ، وتنظيم زيارات توعية برلمانية لتعزيز  لمان نفسم ، واعتماد سياسة شاملة للشباب والترسر الير

 .والتسامح السياسي  السالم

 رواندا14.2 

ي رواندا ما يقرب من مليون قتيل      
ي الدوىلي ندوة وطنية   .خلفت اإلبادة الجماعية فز

لمائز حيث نظم االتحاد الير
ي الهوتو والتوتسي  وأتاحت  .لدعم جهود السلطات بهدف استعادة السالم من خالل التعايش السلىمي لشعتر

ي المصالحة الوطنية وعمليات اإلصالح المؤسسي الندوة فرصة لمناقشة مساهمة 
لمانات فز وقد ناقش  .الير

لمانيون الروانديون واعتمدوا لمان ؛ الير ز تع خطة عمل برلمانية وطنية تضمنت: إصالح الير زز اعتماد قواني 
 .رفع الوغي من خالل الزيارات الميدانية المصالحة الوطنية وحقوق اإلنسان ؛

 تونس14.3 

ي الدوىلي كما اس      
لمائز ي أوائل عام  .تفادت تونس من مساعدة االتحاد الير

لمان  2011فز ، حيث قدم االتحاد للير
ي عند إنشاء 

لمائز ي التمثيل الير
ز فز ز الجنسي  ة والمشورة بشأن النظم االنتخابية لضمان المساواة بي  التونسي الخير

ي ال .مجلس الدولة
لمائز ي وبمجرد إنشاء الجمعية ، قام االتحاد الير

دوىلي بتقييم احتياجاتم ، ثم نظم ورشة عمل فز
تناولت الورشة قضايا التنظيم والتخطيط لكل مرحلة من مراحل  .لدعم عملية دستورية فعالة 2012مارس 

لمان التونسي بانتظام من خالل تبادل  .صياغة الدستور ي الدوىلي الير
لمائز ز ، ساعد االتحاد الير منذ ذلك الحي 

لمانية  المعرفة حول قضايا مثل لمانية اإلدارية والير لمان ، والمعايي  الير يعية والرقابية للير الوظائف الترسر
لمانية  .الديمقراطية ، ونمذجة اإلدارة الير

 منع الرصاع من خالل اإلصالحات الدستورية والمؤسسيةكينيا:  14.4

ي ديسمير        
نتائج  بعد إعالن .، شهدت كينيا واحدة من أسوأ أزمات ما بعد االستقالل 2007فز

ي األصوات الرئاسية االنتخابات
لمانية ، حدث تزوير فز ي اللجنة االنتخابية  .والير

وانخفضت مستويات الثقة فز
يد  1300وأدت أعمال العنف إىل مقتل ما يقرب من  .الكينية واندلعت أعمال العنف نتيجة لذلك شخص وترسر
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 حل الرصاعات وبناء                                                          إبراهيم          

ى
لمانية ف  الدول  دور الدبلوماسية البر

لمانى  السالم: دراسة حالة االتحاد البر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 والممتلكات 600أكير من 
ز الضباط وأنصار المعارضة ،  .ألف شخص وتدمي  األراضز وقعت أعمال العنف بي 

ز الجماعات العرقية المختلفة ز أعضاء التحالفات السياسية الرئيسية ، وبي   .وبي 

  كينيا 14.4.1 
ى
اعات ف ى   منع البى

ى
لمانية ف         المشاركة البر

ي الدوىلي ندوة رفيعة المستو       
لمائز ي عام ولدعم المصالحة الوطنية ، عقد االتحاد الير

ز
ي ف وئر ي ني 

ز
 2008ى ف

ي عملية المصالحة واإلصالح المؤسسي 
ز
لمان ف تبنت الندوة خارطة طريق تحدد عدد اإلجراءات  .لتقييم دور الير

ي 
لمان الكيتز ي يجب أن يتخذها وينفذها الير

باإلضافة إىل ذلك ، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراقبة  .الت 
ي الدوىلي  هذه اللجنة كانت .تنفيذ خارطة الطريق

لمائز ي / يناير  .مدعومة من قبل االتحاد الير
بحلول كانون الثائز

يعات واإلصالح  2012 وط والترسر ي خريطة الطريق من حيث الرسر
ز
لمان معظم اإلجراءات المدرجة ف ، نفذ الير

ي  .المؤسسي 
ز
 كما أوصت الندوة بالبث المبارسر لمداوالت مجلس النواب إلظهار الشفافية وزيادة ثقة الناس ف

لمان  .كما أقر قانون الحقيقة والعدالة والمصالحة .الير

  والدول   -تيمور  14-5 
: بناء السالم من خالل التعاون الوطيى  

 ليشي 

قية منذ السبعينيات      تغال وإندونيسيا للسيطرة عىل تيمور الرسر ز الير  .كان هناك نزاع بي 

ي أيار / مايو 
جري استفتاء تحت رعاية األمم  1999وفز

ُ
ي إندونيسيا ، أظهر أن ما ، أ

المتحدة بشأن االندماج فز
ي  80يقرب من 

قية عىل استقاللها فز ي إندونيسيا ، ثم حصلت تيمور الرسر
ز رفضوا االندماج فز ي المائة من الناخبي 

فز
 .2002أيار / مايو 

ي عام        
ي تيمور الرسر  2006فز

ز العناض العسكرية فز ز قية حو ، اندلع العنف مرة أخرى نتيجة للرصاع بي  ل التميي 
ي الجيش

ألف شخص حول  150ونتيجة لذلك ، أدى االنقالب الفاشل إىل أعمال عنف أدت إىل نزوح حواىلي  .فز
ي حالة ركود وزادت مستويات الفقر بشكل ملحوظ نتيجة  -وكان آنذاك اقتصاد تيمور  .العاصمة ديىلي 

ي فز
ليشت 

عسكرية من دول مجاورة ومساعدة إنسانية وأمنية  ونتيجة لذلك طلبت حكومة تيمور مساعدة .العنف المتكرر
 .من األمم المتحدة

  تيمور  14-5-1 
ى
  بناء السالم ف

ى
  الدول  ف

لمانى لمانية لالتحاد البر    -المشاركة البر
 ليشي 

، بتعزيز ودعم       ي
، بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ي الدوىلي

لمائز قام االتحاد الير
لم قدرة ي  انالير

ي تيمور منذ عام  الوطتز
ي لصياغة الدستور وتطوير 2000فز

ي والقانوئز
. وقدم إىل تيمور الدعم التقتز

) ي
لمان تيمور ليشت  ي الدوىلي ، والير

لمائز وتوكول )موقع االتحاد الير ي الدوىلي ورش  .قواعد الير
لمائز كما نظم االتحاد الير

لماني ، والدبلوماسية الير ز ز الجنسي  ا، والتخطيط عمل حول المساواة بي 
ً
ز حديث ة ، وتوجيم األعضاء المنتخبي 

ي 
لمائز ي الير اتيخر

يعية  .االسي  ي الدوىلي إىل تنمية قدرات السلطة الترسر
لمائز باإلضافة إىل ذلك ، سغ االتحاد الير

ي دعم تنمية تيمور 
ي فز
لمان الوطتز ي مساعدة الير

لماني -الناشئة ، مما يساهم فز ي )جلسة االستماع الير
ة ليشت 

ي  السنوية
 .(2012كانون األول / ديسمير  U N 6-7 فز

ز إىل ديارهم إصالح  تعزيز الشفافية ؛ بناء منازل جديدة .حققت الحكومة االئتالفية إنجازات مثل عودة النازحي 
ي توفر الحماية االجتماعية للفئات األكير ضعفا ، وخاصة كبار السن ؛ الخدمة المدنية ؛

يعات الت  وبناء  سن الترسر
 .ءمحطة كهربا 
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ى
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لمانى  السالم: دراسة حالة االتحاد البر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

 النتائج15. 

ي 
ز
لمانية ف ي دور الدبلوماسية الير

ز
باإلعتماد عىل المنهج المؤسسي ونظرية المؤسسات ، قامت الدراسة بالبحث ف

اعات  .منع الرصاع وبناء السالم ز ي حل اليز
ز
ي الدوىلي كدراسة حالة ، ودوره ف

لمائز كما تناولت الدراسة االتحاد الير
 .وبناء السالم

ا ألقوال         
ً
اعات ومنع اندالعها ، ووفق ز ي حل اليز

ز
ي الدوىلي ساهم ف

لمائز نظرية المؤسسات ، نجد أن االتحاد الير
وبالتاىلي ،  .وبناء السالم ، حيث تمنح مواثيق المنظمات الدولية صالحيات تمكن المنظمات من تحقيق أهدافها

ي الدوىلي بسلطات يمكنم من خاللها إطالق ودعم المب
لمائز ول ادرات وعقد االجتماعات والدخإذ يتمتع االتحاد الير

اعات وبناء السالم ز ي حل اليز
ز
ي مفاوضات تساهم ف

ز
 .ف

ا لنظرية المؤسسات ، فقد مكنتم صالحيات          
ً
ي الدوىلي وفق

لمائز وفيما يتعلق بمهام وسلطات االتحاد الير
اعات وبناء  ز ي الدوىلي من إطالق مبادرات وعقد اجتماعات بهدف حل اليز

لمائز وكان هذا واضحا  .السالماالتحاد الير
ي الدوىلي لخطوات المصالحة وبناء السالم

لمائز ي قرارات عابرة أظهرت رؤية االتحاد الير
 .فز

ي الدوىلي إىل إصدار قرارات بشأن دعم المصالحة الدولية، والمساهمة 
لمائز إىل جانب ماسبق فقد سغ اإلتحاد الير

ي إعادة اإل 
اعات، والمساعدة فز ز ي استقرار مناطق اليز

وبحسب أقوال نظرية المؤسسات ،  .عمار بعد انتهاء الرصاعفز
فإن سلطة إصدار القرارات من أهم صالحيات المؤسسات ، فهذه القرارات هي المخرجات النهائية للمؤسسات 

ي يتم من خاللها تقييم أداء المؤسسات وتفاعالتها الداخلية والخارجية
باإلضافة إىل ذلك ، قد  .السياسية ، والت 

ي تكون 
هذه المخرجات ، وهي توصيات أو قرارات ناتجة عن االجتماعات ، ملزمة أو غي  ملزمة للدول األعضاء فز

ي الدوىلي ، مما يؤدي
لمائز لمانية االتحاد الير ي فعالية أداء االتحادات الير

ي هذا السياق ، ال يمكن  .دوًرا رئيسًيا فز
وفز

يعات وطنيةتطبيق قرارات المؤسسة وفق نظرية المؤسسات عىل الدول  ي شكل ترسر
ي   .إال إذا صدرت فز

لكن فز
ا لمبدأ سيادة الدولة ، ال تقبل تطبيق القرارات الصادرة عن منظمة دولية ما لم 

ً
واقع األمر فإن غالبية الدول ، وفق

ام بهذه  ز ز الهيئات اإلدارية والمحاكم الوطنية من االلي  يعات وطنية لتمكي  يتم تحويل هذه القرارات إىل ترسر
 رات. القرا

ي الدوىلي ليست ملزمة للدول األعضاء 
لمائز بل هي مجرد توصيات  .من حيث الجوهر ، فإن قرارات االتحاد الير

شاد بها ، عىل الرغم من  ي الدوىلي من خاللها لحث الدول األعضاء عىل تنفيذها واالسي 
لمائز يسغ االتحاد الير

ز الدول األعضاء عليها ي بعض األحيان بي 
 .وجود إجماع فز

ي دول مثل كينيا ورواندا       
اعات وبناء السالم فز ز ي حل اليز

ي الدوىلي مع األمم المتحدة فز
لمائز كما يتعاون االتحاد الير

قية ي عزل أي مؤسسة عن المنظمات  .والجزائر وتيمور الرسر
وهذا يؤكد قول نظرية المؤسسات بأنم ال ينبغز

لمانية األخرى من أجل تحقيق األهداف المط  .لوبةواالتحادات الير

ي الدوىلي إىل         
لمائز ي البناء المؤسسي ، يسغ االتحاد الير

ا لنظرية المؤسسات فيما يتعلق باالستمرارية فز
ً
وفق

وهكذا ، أنشأت المجموعة االستشارية رفيعة المستوى  .تشكيل لجان فرعية تتعامل مع القضايا المحورية
ي الدوىلي بشأن مكافحة 

لمائز ي عام التابعة لالتحاد الير
لتكون بمثابة مركز  2017اإلرهاب والتطرف العنيف فز

لمانية المتعلقة بجهود مكافحة اإلرهاب  .تنسيق عالىمي لألنشطة الير

 



   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – حزيران  – 15                                                       (  -  135 115) ص:  سادسالبحث ال –الثالث  العدد  – التاسعالمجلد 

 

133 
 حل الرصاعات وبناء                                                          إبراهيم          

ى
لمانية ف  الدول  دور الدبلوماسية البر

لمانى  السالم: دراسة حالة االتحاد البر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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   

 

 بناًء عىل ما سبق توصلت الدراسة إىل عدة نتائج ، هي 

 
ا
ي ، وتصاعد ظاهرة العولمة ، استط ، :أول

لبعد انتهاء الحرب الباردة ، وانهيار االتحاد السوفيت  مانات اعت الير
 
ً
ي تتطور تدريجيا

ي صنع السياسة الخارجية. وظهرت عىل الساحة الدولية الت 
ز
 .المساهمة ف

لمانية ، من خالل أشكالها العديدة )مثل المؤتمرات والندوات وبعثات تقصي  ، :ثانًيا نجحت الدبلوماسية الير
ي بلورة خريطة لحل ا

ز
اعات( ، ف ز  .لعديد من القضايا العالقةالحقائق والمساغي الحميدة لحل اليز

ا
ً
اعات وبناء السالم ، :ثالث ز ي الدوىلي قرارات بشأن حل اليز

لمائز ز  .أصدر االتحاد الير وعىل الرغم من وجود إجماع بي 
يعات داخلية داخل برلمانات  الدول األعضاء عىل هذه القرارات ، إال أنها غي  ملزمة لها ما لم تتحول إىل ترسر

   .الدول

ي الدوىلي ، إال  ، :رابًعا
لمائز وجدت الدراسة أنم عىل الرغم من سغي الدول الديمقراطية إلعطاء دور أكير لالتحاد الير

اعات ، وبالتاىلي تظل حكومات
ز الدول واألمم المتحدة هي  أن دوره ال يزال دون التوقعات تجاه التعامل مع اليز

ي حلها. الرصاعات
 .  المهيمنة فز

ا ، يلعب االتحاد الير  ً ي حل نزاعات الدول وبناء أخي 
ي الدوىلي دوًرا مهًما ، بالتنسيق مع األمم المتحدة ، فز

لمائز
ي مؤتمراتها وأنشطتها وندواتها عىل  .السالم والمصالحة

لمانية الوقائية حيث تركز فز كما تتبتز مبدأ الدبلوماسية الير
ز ا ز وتعزيز الديمقراطية وتحقيققضايا حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والتنمية المستدامة والمساواة بي   لجنسي 

 .األمن والسالم وقيم الحرية

 :وعليه يوص  الباحث بما يىل  

ي هذا المجال- 
اعات لتعزيز دورها فز ز ي حل اليز

لمانية فز  .إعداد مزيد من الدراسات حول دور الدبلوماسية الير

ي الدوىلي المعايي  األساسية الختيار أعضاء- 
لمائز لمان الذين يمثلون شعوب  هم يجب أن يحدد االتحاد الير وهذا  .الير

اعات وبناء  ز لمانية الهامة المتعلقة بحل اليز ة بالقضايا الير يتطلب أن يكون األعضاء عىل دراية بالمعرفة والخير
 .السالم والنهوض بالشعوب وتنمية المجتمعات

لمانية اإلقليمية وال-  اعاتيجب إعطاء دورات تدريبية داخل االتحادات والمنظمات الير ز  دولية حول طرق حل اليز
ي هذا المجال

 .الداخلية لألعضاء لصقل مهاراتهم فز

ي الدوىلي ، حت  - 
لمائز اعات والمصالحة وبناء السالم مع االتحاد الير ز

ي حل اليز
من المهم ربط دور األمم المتحدة فز

اعات والمصالحة وبناء السالم ، ويمكن ز ي منع نشوب اليز
اع ها إلزام بلدان الرص تتمكن من أداء دورها بفعالية فز

ي الدوىلي 
لمائز  .بتطبيق المالحظات و إجراءات لجان االتحاد الير

اعات وبناء السالم-  ز لذلك ، يجب أن يكون  ."تشكيل لجنة جديدة داخل برلمانات الدول تسىم "لجنة منع اليز
ي 
ي الدول. لدى اللجنة بروتوكول وطريقة منظمة للتعامل مع المشاكل والرصاعات واألزمات الت 

 تنشب فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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
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