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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت 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 الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
ز
ة، انسداد ف 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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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 [رئيس قسم الرقابه البيئيه] 

 [ بلدية الزرقاء] 

 

 : الملخص

حياة الکائنات الحية  واجه الکثي  من الدول خاصة النامية کثي  من األزمات والحوادث البيئية الت  تؤثر بالسلب عىل  
ن بها من إنبعاثات  ، األعمال الصناعية وما يقي  ي

ي تؤثر عىلي البعد البيت 
عىل هذا الکوکب، ومن أکير الممارسات الت 

تضز بالبيئة، يعتير نظام االدارة البيئية من أهم اآلليات الت  تمکن المنشأة من کشف و السيطرة عىل اآلثار البيئية 
ز األداء، ومن أبرز هذه التحديات  الناتجة عن أنشطة المن  سبيلها لتحسي 

ة فز شأة وتواجه المنظمات تحديات کبي 
البيئية  لألبعاد  ومراعاه  أمان  أکير  سبل  إيجاد  إىلي  المنظمات  تلک  دفع  الذي  األمر  العالمية،  المنافسة  زيادة 

ز أدائها ورفع کفاءتها دون اإلخالل بواجبها تجاه االلبيئة ال  محيطة. واإلجتماعية لتحسي 

 

Abstract : 

Many countries, especially developing countries, have faced many environmental crises and accidents 

that negatively affect the life of living organisms on this planet, and among the most practices that affect 

the environmental dimension are industrial works and associated emissions that harm the environment. 

The environmental management system is considered one of the most important mechanisms that enable 

the establishment is able to detect and control the environmental impacts resulting from the activities of 

the establishment. Organizations face great challenges in order to improve performance, and the most 

prominent of these challenges is the increase in global competition, which prompted these organizations 

to find safer ways that take into account the environmental and social dimensions to improve their 

performance and raise their efficiency without prejudice to their duty. towards the surrounding 

environment. 
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 : المـقدمة

ورات المجتمعات المعاضه فهي التنميه هي الغايه لتحقيق طموحات المجتمع وأهدافه، واذا کانت التنميه من   ضز
ي معدالت التنميه وإحداث 

ي وبلوغ زيادات فز
 للمجتمعات الناميه، إن العمل عىلي تحقيق التقدم والرف 

ً
 اساسيا

ً
مطلبا

ي مستويات الرفاهيه المعيشيه يعد مسغي کل الدول باختالف مستواها التنموي ؛هذا التقدم أدى إىل 
تقدم کبي  فز

افها. إحداث العديد من األضز  ز  ار نتيجه إستخدامات الموارد المتاحه وإستيز

تواجه الکثي  من الدول خاصة النامية کثي  من األزمات والحوادث البيئية الت  تؤثر بالسلب عىل حياة الکائنات 
ة الحية عىل هذا الکوکب، فاألجيال الحالية إن لم تهتم باإلدارة البيئية وتتبتز مفاهيم التنمية المستدامة والبيئ

 ، ومض ه إحدى الدول الت  تعائز من ظاهرة التلوث 
ً
 خربا

ً
ک لهم إرثا اء فسوف تظلم األجيال القادمة وتي  الخضز

وعات خاصة  ، إال أن هناک الکثي  من المرسر يعات خاصة بعملية الضبط البيت  البيت  وعىل الرغم من وجود ترسر
  البيئية السليمة. الصناعية ال تهتم بمبادئ التنمية المستدامة أو اإلدارة 

ي المقام االول، فالعمل عىلي  
ي العض الحاضز تجاه األجيال القادمة ه مسؤوليه أخالقيه فز

إن مسؤوليه االنسان فز
ي مستويات الرفاهية المعيشيه يعد هدف 

ة، واحداث تقدم کبي  فز ي وتحقيق معدالت تنميه کبي 
تحقيق التقدم والرف 

 .کل الدول باختالف مستواها التنموي

يعتير نظام االدارة البيئية من أهم اآلليات الت  تمکن المنشأة من کشف و السيطرة عىل اآلثار البيئية الناتجة عن 
ي باتت تهدد أشکال الحياة 

ه الت  أنشطة المنشأة، فمنذ بدايه الثمانينات ظهر لنا العديد من المشکالت البيئيه الخطي 
ي ظل إ

 فز
ً
 همال التنميه للجوانب البيئية طوال العقود الماضيه. فوق کوکب األرض، وکان هذا طبيعيا

 مفهوم االدارة البيئية:  -1

اتيجيات  ه مجموعة من األساليب الديناميکية الموجهة نحو العمل، وإتخاذ اجراءات للمساعدة فز صياغة إسي 
اتيجيات ومراقبتها.    لحماية البيئة وصيانتها، ثم تنفيذ اإلسي 

 التنمية المستدامة: مفهوم  -2

ي االن لم يتم التوصل اىلي تحديد      
مفهوم التنميه المستدامة من المفاهيم المسحدثه عىلي مستوي العالم، وحت 

شامل لهذا المصطلح، فلقد جاء مفهوم التنميه المستدامة کبديل موسع لمفاهيم تنمويه سابقه، فقد شهد الفکر 
 اىلي التنمي

ً
 ه المستدامة. التنموي تطورات عديدة وصوال

التنمية واإلستخدام  البيئة عىلي جهد  تفرضها  ي 
الت  الرئيسية  القيود  اإلعتبار  ي 

فز تأخذ  ي 
الت  المستدامة ه  التنمية 

 األمثل للموارد وعدم اإلرساف فيها. 

وقد عرف البنک الدوىل التنمية المستدامة بأنها "تهتم بتحقيق التکافؤ المتصل الذي يضمن إتاحه نفس الفرص 
 اليه لألجيال القادمه؛ وذلک بضمان ثبات راس المال الشامل أو زيادته المستمرة عير الزمن" الح

 مزايا تطبيق نظام الدارة البيئية:  -3

کات أن أنماط اإلنتاج واإلستهالک  ز إزدادت أهمية األخذ بنظم اإلدارة البيئية فقد أدرکت الرسر  العقدين الماضيي 
فز

اتيجيتها بعيدة المدى، الحالية ليست مستدامة وأن   عىل المنشأة أن تطبق بشکل تدريخر اإلعتبارات البيئية فز إسي 
 فهذا النظام يساعد عىل تحديد أسباب المشکالت البيئية کما يقدم حلول لهذه المشکالت والقضاء عليها. 

کات أن أ ز فقد أدرکت الرسر  العقدين الماضيي 
نماط اإلنتاج واإلستهالک إزدادت أهمية األخذ بنظم اإلدارة البيئية فز

اتيجيتها بعيدة المدى   الحالية ليست مستدامة وأن عىل المنشأة أن تطبق بشکل تدريخر اإلعتبارات البيئية فز إسي 

 فهذا النظام يساعد عىل تحديد أسباب المشکالت البيئية کما يقدم حلول لهذه المشکالت والقضاء عليها. 
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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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
ز
ة، انسداد ف 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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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ي تستند عليها التنمية المستدامة
  : المبادئ الرئيسية الت 

ي الحقيقة،  
، فز ي تحتاج إليها التنمية المستدامة. فالمشاركة هي

إذا اإلنصاف والمشاركة هما من العوامل الرئيسية الت 
ي ز 
وة  مالزمة لإلنصاف ألن الهدف ليس تحويل الموارد من فئة إىل أخرى دون زيادة اإلنتاج، بل هو كامن فز يادة الير

ي النمو والحصول عىل حصة منصفة  
ي العامة عن طريق فتح المجال أمام الجميع للمشاركة فز

الوطنية وحالة الرف 
ية لعام   وة الوطنية. ولذلك، يؤكد تقرير التنمية البرسر ي تشدد   1996من الير

اتيجية النمو االقتصادي الت  بأن اسي 
 .يل الوحيد إلتاحة فرص جديدةعىل الناس وعىل إمكاناتهم اإلنتاجية هي السب

ه عىل نظرية التنمية المستدامة:  -أ    مفهوم العدالة المبنية عىل النصاف وتأثير

ز طلبات  وهذا المفهوم يدعو إىل تنظيم المجتمع عىل أساس نظرية للعدالة تهدف إىل إيجاد التوازن المالئم بي 
ي انه يمكن  

ير نظام اجتماغي تعوض فيه عن معاناة البعض بحبوحة أكير متنافسة عىل ثروات البالد. وهو ينفز تير
ء قد يكون مسهال ، لكنه ليس عادال إذ أنه ال يعقل أن تكون حصة البعض أقل   ي

للمجتمع ككل. فهو يرى هذا السر
ي يجنيه

ة الت  ي الفوائد الكبي 
ي هذا الشأن: إنما ليس هناك من ظلم فز

ا لكي يعيش اآلخرون بالبحبوحة، وهو يزيد فز
وة، ويستنتج هذا المفهوم أنه طالما ترتبط بحبوحة  ط أن يتحسن وضع الناس الذين ال يمتلكون الير البعض، رسر
كل شخص بنموذج تعاون ال يمكن بدون ألحد أن يعيش حياة هنيئة، فإن تقسيم الفوائد يجب أن يؤدي إىل جذب  

، بمن فيهم الذين يستفيدو  ز هم بسبب موقعهم. لكن ذلك التعاون اإلرادي لكل األشخاص المعنيي  ن اقل من غي 
ورة إلغاء المسلمات السائدة عىل   وط معقولة. فهذا التصور للعدالة يعتمد عىل ضز ي غياب طرح رسر

لن يحصل فز
ي التنافس حول االمتيازات السياسية واالقتصادية. 

  المستوى االجتماغي والمواقع العشوائية القائمة فعال فز

 للعالقات المجتمعية، يعود إىل التيارات ويبدو أن هذا المفهوم عن م
ً
ي يمكن أن تؤسس نموذجا

بادئ العدالة الت 
ز الناس.    اليونانية الفلسفية القديمة الداعية إىل مبدأ اإلنصاف والعالقات المنصفة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت 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 الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
ز
ة، انسداد ف 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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ورة إيجاد آليات اقتصادية ال تؤدي إىل ما يشهد ي معظم المجتمعات حول ضز
ه ويبدو جليا أن األصوات تتعاىل فز

ي الفقر والبطالة والتهميش تصيب فئات واسعة من السكان، بل إىل أن يعيش 
قا من زيادة فز العالم شماال وجنوبا ورسر

ي 
فز والمشاركة  اإلنصاف  قضية  أهمية  هنا  ومن  هائلة.  ي  وتكنولوجر علىمي  وتقدم  ي 

ورف  بحبوحة  حالة  العالم ككل 
ي  
المجال االقتصادي يبدون قلقهم العميق من تفاقم المجال االقتصادي. أن أنصار نظرية اإلنصاف والمشاركة فز

ز  ز عالميا والعاطلي  ز المجتمعات، وزيادة عدد الالجئي  اعات داخل المجتمعات وبي  ز
االضطرابات االجتماعية واليز

ز من الغذاء أو األدوية أو المياه غي  الملوثة، وهم ي عدد هذه الظواهر   عن العمل أو المحرومي 
يرون اتجاها تصاعديا فز

ي العالقات االقتصادية  ال
ي تعود أسبابها الجوهرية إىل تناقص اإلنصاف وقلة المشاركة االقتصادية سواء فز

سلبية الت 
ز الدول.   والسياسية داخل كل دولة أو بي 

  مبادئ التمكير  والحاكمية والمساءلة:  -ب

ي تصور مقومات التنمية  
ز من المفاهيم الرئيسية فز ز أن الناس أصبح مفهوم التمكي  ي كلمة التمكي 

المستدامة. وتعتز
هم، وأن هذه   ي توجه حياتهم ومصي 

ي القرارات واآلليات الت 
ي وضع يتيح لهم المشاركة الكاملة فز

يجب أن يكونوا فز
الفعلية   ومشاكلهم  حاجاتهم  عن  التعبي   من  يتمكنوا  أن  ودون  غيابهم  ي 

فز صاغ 
ُ
ت أال  يجب  واآلليات  القرارات 

هم وفتح مجاالت عمل جديدة،  وطموحاتهم. وهذه ال ي توجيه مصي 
مشاركة تتيح لهم الوصول إىل خيارات أوسع فز

والحصول عىل وسائل إنتاج وعمل، ولو متواضعة. وليس من اإلنصاف بطبيعة الحال أن تتخذ قرارات اقتصادية  
ي صي

ز بمثل هذه القرارات ومشاركتهم فز اغتها لكي تراغي واجتماعية وبيئية دون سماع وجهة نظر جميع المعنيي 
والمدنية  المهنية  الهيئات  تقوية  ورة  وضز السياسية  الحياة  ي 

فز المشاركة  ورة  ضز هنا  ومن  الحيوية.  مصالحهم 
ي مناقشة القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتأثي  عىل  

ومشاركة الناس فيها كي يكون للجميع صوت فز
  اتخاذ القرارات. 

ز نوعية الحياة السياسية والضغط عىل أهل  وإن تقوية الهيئات والمنظما ورية لتحسي  ت المدنية، هي أيضا، ضز
الحكم لكي يصغوا إىل آراء الناس بجميع فئاتهم، كما أنها عنضهام لما يسىم الحاكمية أو حسن اإلدارة، أي جدية  

ز الحاكم والمحكوم ووجود أدوات ي التعامل مع المجتمع عىل أساس الحوار بي 
المراقبة والمحاسبة    أسلوب الحكم فز

ي تؤثر عىل حياة الناس، ولتعديلها برسعة عندما تظهر لمثل هذه القرارات، تبعات 
وآليات سليمة التخاذ القرارات الت 

ي أدبيات التنمية المستدامة، 
 آخر أصبح أيضا دارجا فز

ً
تقع عىل المجتمع أو بعض فئاته. ويتفرع عن هذا المبدأ مبدا

ي قابلية تحمل المسؤولية أن أصحاب وهو قابلية أهل الحكم لت
حمل المسؤولية عن أعمالهم، أي المساءلة  وتعتز

الشفافية من  ي جو 
فز يعملون  القرارات  القرار  لتقييم  الكافية  المعلومات  تنفيذها عىل   ويقدمون  ونتائج  المتخذة 

ي مما
ي حال ارتكابهم أخطاء فز

رسة الحكم واتخاذ القرارات، المجتمع بكل فئاته، وهم يقبلون بالتنخي عن المسؤولية فز
ي ممارسة وظائفهم السياسية واإلدارية ، بدال من التقيد  

وخضوعهم العتبارات عائدة إىل مصالح خاصة أو فرعية فز
ي الشأن العام 

ي تعمل فز
بالمصلحة العامة ومبادئ اإلنصاف المذكورة سلفا. ويتناول هذا المبدأ الهيئات المدنية الت 

ي هي مسؤولة عن الحوار مع أهل الحكم والدولة وأجهزتها.  مثل النقابات العمالية
   أو المهنية والت 

ي 
والحقيقة أن هذه المبادئ ليست جديدة أو حديثة. فاالهتمام بتحقيق المصلحة العام عىل صعيد المجتمع أو فز

 . ز والمصلحي  والرسل  واألنبياء  الفالسفة  اهتمامات كبار  من  دائما  المجتمعات كان  ز  بي  النامي   العالقات  اث 
والي 

الشورى  وزيادة  األمة  بتحقيق مصلحة  وبالمطالبة  واإلنصاف  بالعدالة  باالهتمام  حافل  بشكل خاص  واإلسالمي 
ي أدبيات التنمية إلعادة تأكيد هذه المبادئ بمقوالت ومفاهيم عضية يدل 

والعلم. لكن الجهد الذي يبذل اآلن فز
ي أساليب ا

ي بوضوح عىل التدهور العام الحاصل فز
لحكم المحلية والدولية، مع يتضمنه هذا التدهور من تزايد فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت 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 الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
ز
ة، انسداد ف 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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي وسط البحبوحة العامة والتقدم العلىمي والصناغي 
اعات األهلية أو اإلقليمية وزيادة الفقر والظلم والفساد فز ز اليز

 الهائل. 

ي تكون المقومات السياسية واالجتماعية وا
ألخالقية إلرسائها  ويبدو أن المبادئ الرئيسية للتنمية المستدامة الت 

ز فعاليتها هي التالية:    وتأمي 

 اإلنصاف، أي حصول كل إنسان عىل حصة عادلة من ثروات المجتمع وطاقاته.  -

ي صنع القرارات أو التأثر عليها.  -
، أي إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفعالة فز ز  التمكي 

 رة إىل مبادئ الشفافية والحوار والرقابة والمسؤولية. حسن اإلدارة والمساءلة، أي خضوع أهل الحكم واإلدا -

ز المجتمعات:  - ز كل الفئات االجتماعية داخل المجتمع وبي  ز األجيال وبي   التضامن، بي 

  للحفاظ عىل البيئة والموارد الطبيعية لألجيال لالحقة.  .1
 لعدم تراكم المديونيةعىل كاهل الأجيال الالحقة.  .2
ز الحصص العادلة من النم .3  و لكل لفئات الجتماعية وكل الدول. لتأمي 

ي نهاية التحليل، تعتمد التنمية المستدامة عىل ثالثة أعمدة رئيسية ومتكاملة: 
 وفز

 الحفاظ عىل البيئة والموارد الطبيعية.   -

ي   -
ي بكل فئاته ومكوناته بحيث تتوفر للجميع المهارات والقدرات والصحة للمشاركة فز االعتناء بالرأسمال البرسر

 اإلنتاج.  دورة

، أي اإلطار التنظيىمي للعالقات المجتمعية عىل أساس مبادئ حسن اإلدارة والمساءلة   - تطوير الرأسمال المجتمغي
ي اتخاذ القرارات. 

  واإلنصاف والمشاركة فز

 المبادئ اإلرشادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة -7
متسق يضم السياسات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية يحتاج تحقيق أهداف التنمية المستدامة إىل نظام 

اقتصادية   بطريقة  ي  البرسر المال  ورأس  الطبيعية  الموارد  توظيف  الخطة  هذه  تضمن  للتنمية.  شاملة  خطة  ي 
فز

لتحقيق نمو إقتصادى يهدف إىل االرتفاع بنوعية الحياة للمواطن المضي مع الحفاظ عىل نوعية البيئة ومصادرها  
 .ية لألجيال الحالية والقادمة الطبيع

ي تطوير سياسات فعالة تساعد 
ي يمكن للوزارات والهيئات اإلفادة منها فز

فيما يىل مجموعة من المبادئ اإلرشادية الت 
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 :فز
ي  -1 اتيج   :مبدأ التخطيط االسي 

سياسية   ات  تغيي  إيجاد  المستدامة  التنمية  تحقيق  تم  يتطلب  ي 
الت  االحتياجات  ي  لتلتر بعناية  تصمم  ومؤسسية 

ي 
". ويستلزم ذلك تطبيق نظم التقييم البيت  ي اتيخر تحديدها. ويتحقق ذلك من خالل تطبيق مبدأ "التخطيط االسي 

وع يقر. تطبيق التخطيط  ي لكل مرسر
اكىمي عند تحديد األهداف، ثم تقييم األثر البيت  ي الي 

ي ثم التقييم البيت  اتيخر اإلسي 
ز ذوي الصلة لتحقيق أفضل نتائج يستفيد  اال  ي يجب أن يعتمد عىل المشاركة الواسعة لجميع المنتفعي  اتيخر سي 

 .منها الجميع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت 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 الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
ز
ة، انسداد ف 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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الجيد -2
اتيجية عىل التحليل الفت   :مبدأ بناء عملية إعداد السي 

واالتج الراهن  للوضع  الدقيق  التحليل  المستدامة عىل  للتنمية  الوطنية  اتيجية  اإلسي  المستقبلية ستعتمد  اهات 
المثال ستدرج  المحلية والوطنية والعالمية. عىل سبيل  التحديات  ز  الروابط بي  المتوقعة، مع تحديد  والمخاطر 

ات تغي  المناخ،   الضغوط الخارجية المفروضة عىل الدولة، الناتجة عن العولمة أو تأثي 
 :للسياسة واقعية ومرنة مبدأ وضع أهداف -3

ي تحديد كمية وجودة المخرجات المتوقعة أو األوضاع المرغوب فيها. تعتير األهداف توضع األهداف للمساعد 
ة فز

ي يصاحبها الحوافز من أدوات تنفيذ السياسة األكير فاعلية وستستخدم عندما تتاح القدرة عىل ذلك، ستمثل 
الت 

 .األهداف تحديا ومع ذلك فإنها واقعية ويمكن تحقيقها
ان -4 ابط بير  المير  اتيجيةمبدأ الي   :ية وأولويات السي 

اتيجية حت   انية لضمان توفي  الموارد المالية لمكونات اإلسي  ز ي عملية تخطيط المي 
اتيجية فز البد من إدراج اإلسي 

 .تحقق أهدافها
 :مبدأ السياسة المتكاملة بير  القطاعات المختلفة -5

كة  ستعمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة عىل دعم سياسات   التنمية المستدامة وسيتم تشكيل لجان مشي 
المركزية   السلطات  تعمل  أن  يلزم  ذلك  إىل  وباإلضافة  لذلك  الحاجة  تقتضز  حسبما  المعنية  الوزارات  ز  بي 
ي جميع السياسات القطاعية.  

ابط االجتماغي فز والمحافظات ووحدات اإلدارة المحلية عىل إدراج حماية البيئة والي 
محىلي فيلزم القيام بالتعديالت المؤسسية المطلوبة لتعكس احتياجات القطاعات المختلفة  أما عىل المستوى ال

 .لتحقيق التنمية المستدامة 
امج القطاعية مع أخذ البيئة  اتيجيات والخطط والير

ز اإلسي  سيكون من مهام لجنة التنمية المستدامة التنسيق بي 
ي االعتبار والعمل عىل دمج

ات االجتماعية فز ي السياسات القطاعية مثل   والتأثي 
االعتبارات البيئية واالجتماعية فز

السياسة الزراعية والصناعية واالجتماعية وسياسة الطاقة والنقل الخ. سوف يتم ذلك عن طريق تحليل اإلطار  
امج المختلفة ومن أمثلة ذلك  :الكىلي لسياسة الدولة حت  يمكن تحديد السياسات والخطط والير

 .اتيجيات الوطنية البيئية خطط العمل واإلسي   •

ي  •
اتيجية الوطنية للتنوع البيت   .خطط عمل اإلسي 

اتيجيات الوطنية للحفاظ عىل البيئة •  .اإلسي 

 .الخطط الوطنية لمكافحة التصحر  •

اتيجيات الحد من الفقر •  .إسي 

 .برامج اإلصالح الهيكىلي  •

اتيجيات التنمية العمرانية •  .خطط اسي 

ال ز  بي  التام  التكامل  السياسات  يصعب تحقيق  بتحديد  البدء  التكامل يجب فز  أكير قدر من  سياسات ولتحقيق 
ز السياسات باستخدام األدوات المنهجية المناسبة هذا علًما  اتها وبالتاىلي يمكن تحقيق التوازن بي  المتضاربة وتأثي 

ز  ز المنتفعي   .بأن تكامل السياسة سوف يعتمد بشكل أساسي عىل التفاوض وبناء الرأي الجماغي بي 
 :الرشيد مبدأ الحكم -6

ي 
لتحقيق التنمية المستدامة يجب أن يقوم الحكم فز المستويات الوطنية والمحلية والمحافظات عىل الشفافية فز

ي صنع القرار والمسئولية والمساءلة والمحاسبة فز التنفيذ كما  
ي فز
ز والمجتمع المدئز صنع القرار ومشاركة المواطني 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – كانون األول    –  15                                (  -  256264)ص:   ونلسدس والعشر البحث ا – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

262 
ي تحقيق التنميه المستدامه اثر ال                                                       المجالي                                                                                  

 
 داره البيئيه ف

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت 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 الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
ز
ة، انسداد ف 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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الموار  بتخصيص  يتعلق  فيما  واضحة  أسس  هناك  تكون  أن  التكلفة  يجب  وخفض  العامة  األموال  واستخدام  د 
 .وترشيد اإلنفاق واالنتباه إىل القضايا االجتماعية 

 :السلطة والتفويضية مبدأ ال مركز  -7
االختصاصات  تنتقل  حيث  ممكن.  مستوى  أقل  إىل  القرار  اتخاذ  المركزية  تدريجًيا  تتحقق  أن  وري  الضز من 

ي والمسئوليات من المستوى المركزي إىل المستو 
يات اإلقليمية والمحلية. ومع ذلك يكون للحكومة اليد العليا فز

ي تمكنها من تحقيق أهدافها المحددة 
 .وضع السياسات ووضع األطر القانونية الت 

 :رفع الوعي  مبدأ  -8
التنمية   لقضايا  الشعب  فئات  واستيعاب كل  الوغي  رفع  ي 

فز القدرات  وبناء  التعليم  أهمية  عىل  المبدأ  هذا  يؤكد 
ز كافة فئات المستد امة وزيادة االهتمام العام بهذه القضايا ولن تتحقق التنمية المستدامة دون التعاون الفعال بي 
 .المجتمع

 :العدالة بير  األجيال مبدأ  -9
وات، حت   وات الطبيعية لألجيال القادمة بنفس القدر الذي تسلمت به األجيال الحالية تلك الير ك الير يجب أن تي 

 .لألجيال القادمة نفس الفرص أو فرص أفضل لتلبية احتياجاتها مثل الجيل الحاىلي يتوفر 
 الجيل الحالي -10

 :مبدأ تحقيق العدالة بير 
ية األساسية لكل فئات المجتمع. علًما بأن  ز االحتياجات البرسر يدعو هذا المبدأ إىل التوزي    ع العادل للدخل مع تأمي 

يمكن أن يؤدي إىل اإلحباط االجتماغي وسوء استخدام الموارد الطبيعية   عدم اإلنصاف االجتماغي داخل هذا الجيل
ها  .وتدمي 

 :الحفاظ عىل الموارد الطبيعية مبدأ  -11
يدعو هذا المبدأ إىل ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لضمان إستدامة التنمية وبحيث تستخدم الموارد الطبيعية 

ي  وحماية القيم والمناظر الطبيعية وبحيث تستخدم الموارد المتجددة    بطريقة تضمن الحفاظ عىل التنوع البيولوجر
بما ال يتجاوز قدرتها عىل التجدد. وتستخدم الموارد غي  المتجددة بطريقة تضمن استمرار استخدامها عىل المدى 

بدال الوقود الطويل بفاعلية وذلك عن طريق االستعاضة عنها بالموارد األخرى المتاحة أو المواد المصنعة مثل إست
 .الحجري ومصادر الطاقة غي  المتجددة بمصادر الطاقة المتجددة وإستعادة الطاقة الناتجة من المخلفات

ي التلوث-12
 
 :مبدأ تغريم الجهة المتسببة ف

يدعو هذا المبدأ إىل أن تقوم الجهة الت  يتسبب نشاطها فز إحداث ضغوط عىل البيئة، أو إذا أنتجت أو استخدمت 
ة بالبيئة، تقوم   أو تاجرت ي تحتوي عىل المواد المضز

ي المواد الخام أو المنتجات شبه النهائية أو المنتجات الت 
فز

هذه الجهات بدفع رسوم مقابل تسببها فز هذا التدهور. كما تتحمل التكلفة بالكامل لدرء تلك المخاطر البيئية 
ي وقعت. هذا ويساعد فرض تكاليف التلوث عىل 

ار الت  توفي  حافز قوي للصناعة لإلقالل أو الحد من وعالج اإلضز
 .التلوث حيث سيتضح أن تكلفة الحد من التلوث استثمار له عائد مجزى 

 :المستخدم بالدفع مبدأ قيام-13
ي مقابل هذا االستخدام  

ينص هذا المبدأ عىل أن أى فرد يستخدم الموارد الطبيعية يجب أن يدفع سعر واقغي فز
تكاليف معالجة مخلفات االستخدام يطبق هذا المبدأ عىل الخدمات مثل اإلمداد بمياه عىل أن تغطي هذه القيمة  

ب، وجمع مياه الضف الصخي ومعالجتها، وجمع المخلفات البلدية والتخلص منها...الخ  .الرسر
كة مبدأ -14  :المسؤولية المشي 

ز بمسئوليتهم   كة تجاه الحد من ضغوط التنمية عىل يحتاج تحقيق التنمية المستدامة إىل شعور المنتفعي  المشي 
 .البيئة والموارد الطبيعية والمجتمع 

 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – كانون األول    –  15                                (  -  256264)ص:   ونلسدس والعشر البحث ا – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

263 
ي تحقيق التنميه المستدامه اثر ال                                                       المجالي                                                                                  

 
 داره البيئيه ف

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت 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 الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
ز
ة، انسداد ف 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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :مبدأ الوقائية -15
تعتير الوقاية من التلوث أكير فاعلية من معالجة التلوث بعد حدوثه )الحل عند نهاية األنبوب(. وعىل هذا األساس  

ي تمثل تهديد للبيئة وصحة اإلنسان عىل  
أن يتم تنفيذ وتخطيط كل منها بصورة تؤدى يجب تجنب األنشطة الت 

 :إىل

 .إحداث أقل تغيي  ممكن للبيئة •

 .أقل خطورة للبيئة وصحة اإلنسان •

والتوزي    ع   • واإلنتاج  البناء  ي 
فز والطاقة  الخام  للمواد  الرشيد  واالستخدام  البيئة  الضغوط عىل  من  الحد 

 .واالستخدام

ات عىل البيئة عند مصدر التلوث •  . اإلقالل من التأثي 

ي واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة 
 .يطبق هذا المبدأ من خالل تنفيذ تقييم األثر البيت 

ي  مبدأ التخطيط والتنمية-16
 :العمرانية واستخدامات األراض 

ية والريفية   ي أداه رئيسية لتحقيق التنمية الحضز
ي وتخطيط استخدام األراضز

المستدامة،  يعتير التخطيط العمرائز
ز الفاعلية االقتصادية واالجتماعية   ي االعتبار تأمي 

ي وتخصيص الموارد مع األخذ فز
واالستخدام المستدام لألراضز

ية  .وصحة ورفاهية المجتمعات الريفية والحضز
ي األردن:  -8

ي يواجهها قطاع البيئة فز
 من أبرز المشكالت و التحديات الت 

ي ضعف التنسيق وعدم إعتبار   -
ي صياغة الخطط اإلئتمانية فضال عن ضعف الوغي البيت 

البيئة مدخال أساسيا فز
قطاعية   سياسات  بيانات  قواعد  إىل  واإلفتقار  البيئة  لحماية  رادعة  ضوابط  وجود  وعدم   ، ز المواطني  لدى 

ي أفرزتها الممارسات التخطيطية. 
 واضحة للحد من اآلثار البيئية الت 

ي الب -
ي الزراعية مما أدى إىل تناقص اإلنتاج الزراغي مع  نقص تشهد األردن أيضا التوسع فز

ناء عىل حساب األراضز
 . ي عدد محطات معالجة المياه أو طرائق التخلص األمن من مياه الضف الصخي

 فز
 إرتفاع نسب حرائق الغابات و تراجع نوعيه الهواء بسبب اإلزدحام المروري.  -

ي خدمة البي ئة:   -9
 التنمية المستدامة فز

ي مجا  -
 
 ل التنمية المستدامة: ف

القائم عىل عدم  الحر  السوق  آليات  ي ظل 
فز وعراقيل والسيما  من صعوبات  المستدامة  التنمية  تطبيق  ي 

سيعائز
ي ظل غياب آليات إقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة لتوزي    ع هذه العائدات، يتطلب 

ي توزي    ع النمو، وفز
العدالة فز

ي قيم السكان واتجاهاتهم و عاداتهم وتقاليدهم  تطبيق التنمية المستدامة وجود رؤية دولي
ا فز ة جديدة تتضمن تغيي 

ي أقرتها دول 
سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات أم حكومات وهذا هو الطريق الوحيد لتطبيقها بمفهومها و أبعادها الت 

ي أجندة " 
و عام  21العالم فز ي ريو دي جاني 

ي قمة األرض فز
 .  1992" فز

ي مجال البيئة:  -
 
 ف

ي يعتمد عىل كفاءتها نجاح النظم القائمة دعم ت •
ي العملية البيئية الت 

ظم اإلدارة البيئة كأحد األطراف المهمة فز
و   المستمر  التدريب  خالل  من  قدراتهم  تنمية  عىل  وتعمل  لديها،  الموجودة  األطر  تعد  لكونها  وذلك  فيها 

 المتطور. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت 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 الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
ز
ة، انسداد ف 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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي كمنه •
ز األداء البيت  ورة تحسي  ي أفضل   تشجيع الناس وإقناعهم عىل ضز

ج أكير فاعلية للوصول إىل وضع بيت 
 وخفض التلوث. 

إقناع إدارة المنشآت بالجدوى اإلقتصادية حيث يؤدي هذا األسلوب إىل خفض التكاليف الخاصة بمعالجة  •
 المخلفات الناتجة، إستهالك المواد، إصابات العمل. 

ز القص • كي 
ز الخاصة بتحديد مستويات الي  يعات والقواني  ورة سن الترسر وى للملوثات المسموحة بها و العمل  ضز

عىل إدماج األبعاد عند وضع المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية و اإلستفادة الكاملة من المخرجات 
 الصناعة. 

جاعها وتحسينها، •  حث الحكومات عىل القيام بالعمل التصحيخي الذي يكفل حماية البيئة البيئة واسي 
ي توظيف هذه الموارد    تغيي  أنماط واإلستهالك المخلة •

ي مبدأ اإلستدامة فز
بالبيئة وحماية الموارد الطبيعية وتبتز

وتطي    ، األهىلي والمجتمع  والحكومية  الخاصة  القطاعات  مختلف  مع  كة  المشي  المسؤولية  عير  واستغاللها 
ي عملية التنمية القائمة عىل ضمان حق األجيال القادمة. 
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