
   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ونالبحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد   م 2022 –  كانون األول   – 15                                   (  -  272281)ص:   ثامن والعشر

 

272 
ي حماية البيئة                                                                                                                                    الحياصات           

 
يك أساسي ف  البلديات شر

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. 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 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 حماية البيئة]
 
يك أساسي ف  [البلديات شر

 

 إعداد الباحثة: 

 [ مها عبدالرزاق علي الحياصات ] 

 [ مديرة منطقة] 

 [ بلدية عي   الباشا الجديدة] 

 

 : الملخص

ا عىل مستوى العالىمي و المحىلي , ونظرا للتدهور الكبي  الذي أصاب   ي موضوع حماية البيئة اهتماما كبي 
البيئة قد لق 

بسبب االستغالل المفرط لمكونات البيئة و انتشار مختلف الملوثات قد جعلت المستقبل يبدو غامضا ، فحماية 
البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة , و إن قضية البيئة والتنمية ثنائيتان متالزمتان , األمر الذي دفع  

ع إىل المبادرة بالعديد من الخطوات ل ي إطار التنمية المستدامة ،أبرزها إسناد مهمة بالمرسر
توفي  الحماية للبيئة فز

ي حماية البيئة وذلك بحكم قرب  ها من المواطن وكذا مناطق البيئية ألن 
حماية البيئة للبلدية , ذلك لدورها المهم فز

ي الوقت المناسب قبل انتشار التلوث إىل منا
طق أكير ومن أجل مقتضيات التلوث غالبا ما تتطلب رسعة التدخل فز

ع العديد من الصالحيات واآلليات للحفاظ عىل البيئة وترقيتها، إال أن هذا  قيام البلدية بهذا الدور منحها المرسر
ي مجال حماية البيئة 

ايد و ارتفاع نسبة التلوث , ذلك ويرجع هذا لتهاون البلدية فز ز الدور يبدو متواضع بالنظر لي 
ي الموارد المالية لبعض الهيئات المكلفة بهذه المهمة. بتغاضيها عن كثي  من المخالفات 

 و كذا نقص فز

 

 : المقدمة

ي الوقت الراهن  أضخ موضوع 
ز والمفكرين بها، وفز لكل عرص من العصور قضية تفرض نفسها وتشغل بال الباحثي 

االنسان   بحياة  ة  المبارسر لعالقته  العرص،وذلك  مواضيع  يتصدر  منازع  بدون  المشاكل  البيئة  فأصبحت  ووجوده، 
البيئية تشكل مخاطر أمنية جديدة إذ أن عناض البيئة من ماء، هواء وتربة تعتير قوام الحياة االنسانية وأي خطر 
ي بعدا أساسيا من أبعاد االمن ً 

أو تدهور يلحق بها سوف يؤثر حتما عىل االنسان وبالتاىلي لذلك يشكل االمن البيت 
. يؤدي إىل انعدام أمنه اال  ي

 نسائز

الثورة الصناعية والعولمة وما ترتب عنهما من آثار سلبية هذا من  البيئية إىل فعل  التهديدات واالخطار  وترجع 
جهةو من جهة أخرى تعود إىل سوء استغالل االنسان للموارد الطبيعية، االمر الذي نتج عنه بروز عدد هائل من 

ة تتنوع اال   جراءات المتخذة لحماية البيئة وتبذل الجهود عىل  المشكالت البيئية، وبتنوع تلك االخي 

التدهور اليقاف  فعال  أساليب  ايجاد  عىل  إللتفاق  المستويات  عىل   كافة  والعمل  البيئية  االنظمة  ي 
فز الحاصل 

 تحسينها وتطويرها  لحماية البيئة والعمل عىل تحسينها وتطويرها. 
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% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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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
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ْ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
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  مفهوم البيئة

ز الكائنات العضوية الحية بعضها البعض يمكن تعريف البيئة عىل أنها   عبارة عن نسيج من التفاعالت المختلفة بي 
ز العناض الطبيعية غي  الحية)الهواء، الحرارة، الضوء( ويتم هذا التفاعل وفق  )إنسان، حيوان، نبات(، وبينها وبي 

ي أو المنظومة البيئية. واإل 
نسان جزء ال يتجزأ من هذه البيئة أو نظام دقيق، متوازن ومتكامل يعير عنه بالنظام البيت 

ي عناضها ومكوناتها أنه يغي دور الفاعل فيها، هذا الدور الذي يتضح 
ه عن باف  ز ي تمي 

ة الت  ز المنظومة البيئية، لكن المي 
من خالل ممارسته اليومية لمظاهر حياته, وبفعل قدراته العقلية الجبارة، أصبح اإلنسان عنرصا مهيمنا عىل البيئة 

, وسعيه الحثيث لتلبية حاجاته عن طريق المحي ي ي ذلك تزايده الرسي    ع وتطوره العلىمي والتكنولوجر
طة به, وساعده فز

ء الذي تمخض عنه   ي
, وتطوير اإلنتاج الصناغي وإنشاء وتوسيع المدن ومد الطرق، السر ي اإلنتاج الزراغي

الزيادة فز
 ىل كثي  من المنظومات البيئية. ضغط هائل عىل كثي  من الموارد الطبيعية, وخلف آثارا واضحة ع

ية   البيئة الحض 

ية فيصعب إيجاد تعريف شامل ومتفق عليه بالنسبة لها وهذا يرجع إىل عدة عوامل منها مثال  أما البيئة الحرصز
ي حد ذاتها، واختالف هذه التعاريف من تخصص علىمي إىل آخر، ومن بلد 

:صعوبة تقديم تعريف دقيق للمدينة فز

فالمدين آخر،  واختالف إىل  سكانها،  أنشطة  بتنوع  ز  تتمي  والمكان  الزمان  ي 
فز ة  ومتغي  ومتطورة،  معقدة  ظاهرة  ة 

 ، ز حرفيي  )عمال،  االجتماعية  المهنة  وفئاتهم  سكانها،  وأعداد  ائح  رسر ي 
فز وتباين كبي   المورفولوجية،  مناظرها 

ي 
فز المعتمدة  المعايي   تتعدد  تم  ومن  األعمال(  رجال  الحرة،  المهن  أصحاب   ، ز نوعية    موظفي  المدينة:  تعريف 

ي   .النشاط،عدد السكان، المنظر المورفولوجر

باالختالف  بدوره  ز  يتمي  ية(  الحرصز )بالبيئة  ية  الحرصز نسميه  ما  االختالفات سيجعل  الحال وجود هذه  وبطبيعة 
... لكن يمكن أن نجد بعض العناض الموحدة لهذه الكيانات المختلفة عير إبداء بعض المالحظات  :الكبي 

ي بيئته الطبيعيةأن ا .1
ية هي من صنع اإلنسان فهي إذن نتاج تأثي  اإلنسان فز  .لبيئة الحرصز

ز عناضه ومن   .2 ه جعله يسغ إىل تنظيمه وإعادة خلق نوع من التوازن بي  أن وغي اإلنسان بهذا الفعل وبتأثي 
الهدف   يبق   ي 

والت  المديرية  التصاميم  المدن( كما ظهرت مستويات من  الخطط )خطط  من تم ظهرت 
 ورائها : 

ي هي من  
ي، الطبيعية منها والمصطنعة )أي تلك الت  ز مختلف عناض المجال الحرصز المحافظة عىل التوازن بي 

 .فعل اإلنسان( من أجل خلق بيئة مالئمة لحياة هذا اإلنسان. وضمان إستمراريته وسالمة صحته

ية   عوامل تلوث البيئة الحض 

ية بمستوى   التطور الحضاري لإلنسان، كما يختلف مستواه ومظاهره بنوع ومدى تطور  يرتبط تلوث البيئة الحرصز
ة نمو العمران ومدى خضوعه للضوابط القانونية، وبمستوى  ي يمارسها سكان المدن، وبوثي 

األنشطة االقتصادية الت 
ي بهذه المدن، كما أن له ارتباط بعوامل أخرى متعددة نذكر منها عىل سبيل المث

ال: مدى وغي النمو الد يموغرافز
الجهات المسئولة من سلطات وهيئات منتخبة، ومصالح تقنية ومؤسسات إنتاجية بمشاكل التلوث، ومدى نجاعة  
ورة العمل عىل الحد من تلوثها  .الوسائل المستعملة للحد من آثاره، وكذا بمستوى وغي الساكنة بأهمية البيئة وضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. 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 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    

 

 التصنيع 

ل الملوثة  العوامل  أهم  التصنيع  بإلقاء ويعتير   : األرض  يلوث  فهو  البيئة  يلحق كل مستويات  أثره  أن  ذلك  لبيئة، 
 . النفايات الصلبة،والمياه : بالنفايات السائلة، والجو : بما يفرزه من غازات وغبار

 النفايات الصلبة 

نية، تشكل النفايات الصلبة الناتجة عن المخلفات المتبقية من استهالك السلع بمختلف أنواعها: العلب المعد
ي تواجه البلديات 

البالستيك، الورق، األثواب، بقايا الطعام، عوادم السيارات القديمة ... إحدى أهم المعضالت الت 
. وذلك لضخامة حجمها، من جهة، و صعوبة التخلص منها، من جهة ثانية ي والعالىمي

 .عىل الصعيد الوطتز

 الضف الصحي 

ي ترصفها بعض المرافق العمومية يقصد بمياه الرصف الصخي جميع المياه المستعمل
ي المنازل إضافة إىل تلك الت 

ة فز
ي بها بعض الوحدات اإلنتاجية كمصانع الورق والمواد 

ي تلق 
كالمجازر والحمامات فضال عن النفايات العضوية الت 

تهاب الكبد،  الغذائية، ودور الدباغة، ونظرا التساخ وعفونة هذه المياه فإنها قد تؤدي إىل انتشار أمراض الجلد وال
ا وحىم التيفويد.   والكولي 

 مراقبة السلع والمواد االستهالكية 

أوساط  ي 
فز تسمم  حاالت  ظهور  يفرز  ما  وهو  المستهلكة،  والسلع  المواد  تلوث  التلوث،  مظاهر  أحدث  من 

ز  ز أساسيي  ي غالب األحيان عن عاملي 
. وهذه الحاالت تنتج فز ز  : المستهلكي 

ي ا
وط الوقاية الصحية فز  .لمحالت التجارية وأماكن عرض وتخزين السلع االستهالكية انعدام رسر

ي المراقبة الصحية، من طرف المؤسسات واألجهزة المختصة، عىل مواد االستهالك وهو ما يعرض 
ضعف ومناسبت 

ز للخطر   حياة المستهلكي 

 انتقال البلدية من تدبي  التنمية إىل أولوية حماية البيئة 

ي 
ي بعد االستقالل مهمشا، ومن جهة أخرى يعود ذلك التهميش إىل هذا ما جعل دور البلدية فز

حماية المجال البيت 
احتكار السلطة المركزية لمهمة حماية البيئة، إال أنه بعد ثبوت فشلها لالضطالع بتلك المهمة الراجع أساسا إىل  

ورة عدم استقرار االدارة المركزية البيئية وتناوب هياكلها عىل مهمة حماية البيئة أدر  كت السلطات العمومية ضز
اك ي تجسيد الحماية البيئية أبرزها البلدية كجماعة إقليمية قاعدية لتناسبها ومهمة حماية البيئة،   إرسر

فواعل أخرى فز
وتنظيمية  يعية  ية، ونصوص ترسر مادية وبرسر إمكانيات  تملكه من  لما  ذلك وهذا  ي 

فز وتوسيع مجاالت مساهمتها 
ي تنفيذ السياسة العامة لحماية البيئة.  تمكنها من بلوغ هدفها المنشود 

 ، مما يجعلها أبرز فاعل فز

ي حماية البيئة 
 
ي لدور البلديات ف ي التدريح 

 التجسيد القانون 

ة مجموعة من الصالحيات الضطالع بمهامها   باعتبار البلدية الجماعة االقليمية القاعدية للدولة، خولتها تلك االخي 
امج التصنيع وما  التنموية، اال أنه وهي بصدد تحقي ة بالبيئة نتيجة تكثيفها لير ار معتير قها لهذا المبتغز ألحقت أضز

نتج عنها من  تلوث، هذا ما جعل وجهة نظر السلطات العمومية تتغي  تدريجيا إزاء فكرة حماية البيئة بعد رفضها  
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. 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 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 إىل كون هذه المسألة ق
ي حماية المجال البيت 

اك البلدية فز ضية محلية أكير مما تكون مركزية، الرصي    ح لها. ويعود إرسر
ير إىل تباين وعدم تجانس  ة بالبيئة، كما يعود هذا التير   وهذا لقرب  ها من الواقع الذي يشكل مرسح النشاطات المرصز

 أقاليم البلديات. 

ي ظل القانون 
 
ي إطار التنمية المستدامة ف

 
 توجه جديد لحماية البيئة ف

ي عمل
ي ان البلدية أضحت مساهمة مع الدولة فز

يات تهيئة االقليم والتنمية المستدامة والحفاظ عىل االطار المعيسر
ام   ز ي هذا الشأن ويتجىل ذلك من خالل  الي 

للمواطن وتحسينه، كما أن ذات القانون خول للبلدية صالحيات واسعة فز
ي ال ار بالبيئة إىل الرأي المسبق للمجلس الشعتر ي تحتمل االضز

ي البلدية بإخضاع إنشاء المشاري    ع الت 
بلدي السيما فز

بالبيئة والصحة العمومية   ار  ي تحتمل االضز
ي الفالحية، باالضافة إىل إخضاعه المشاري    ع الت 

مجال حماية االراضز
لموافقة هيئة المداولة باستثناء المشاري    ع ذات االهمية الوطنية، كما أشار القانون الوارد أعاله  إىل توىلي البلدية  

ي  
المعماري والثقافز اث  الي  المياه حماية  وتهيئة المساحات الموجهة أللنشطة االقتصادية والتجارية، وكذا ضف 

 .القذرة وجمع النفايات ومكافحةاالمراض، فضال عن إنشائها للجنة تكلف بحماية البيئة

 : اختصاصات المجالس البلدية

ي مجال تخطيط المدن وتنظيمها عمرانيا، كشف  
الطرق، إقامة أبنية ومرافق عامة، تشمل كل ما تقوم به البلدية فز

تنظيم الساحات العمومية، إقامة مشاري    ع ذات منفعة عامة )مثل معامل التخلص من النفايات(، تعبيد الطرق، 
هات لألطفال ز ، إقامة الحدائق والمني   . إقامة األرصفة، تنظيم السي 

 :مهمات صحية

  –أعمال التنظيف وجمع النفايات والتخلص منها: 

و  -1 المستعملةإحداث  المياه  ترصيف  شبكات  صحية  - صيانة  ظروف  ي 
فز ي 

المواشر ذبح  ز  مراقبة   -تأمي 
  ) ، المقاهي  المأكوالت ومحالت بيع المواد الغذائية )اللحوم، األسماك، الخرصز

 منع رمي األزبال عىل األرصفة والطرقات واألماكن العامة.   -المحافظة عىل النظافة والصحة العامة -2

 :والثقافية والرياضيةالمهمات االجتماعية 

ي تقوم بها الجمعيات والنوادي عن طريق تقديم المساعدة  
ي دعم مختلف األنشطة الت 

تشمل مساهمة البلدية فز
والدعم الماىلي لضمان استمرار هذه األنشطة )اجتماعية، ثقافية، رياضية(، وان تقوم البلديات بتنظيم هذه األنشطة 

ورية ات الرصز ز  ... المسارح والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية–لها : كدور الشباب  وإيجاد البنيات والتجهي 

البيئة  العامة سواء منها  البيئة  المحافظة عىل  إطار  ي 
فز فإننا نجدها تدخل  تأملنا هذه االختصاصات  إذا  وعموما 

 :نهاالطبيعية أو االجتماعية أو الثقافية. وتعتير األجهزة اإلدارية والتقنية البلدية وخاصة م
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. 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 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 البلدي
 .القسم التقن 

 مكتب حفظ الصحة البلدية 

 قسم التعمي  والبناء 

 الخدمات اإلنشائية والعمرانية:  

ي مجال تخطيط المدن وتنظيمها عمرانيا، كشف الطرق، إقامة أبنية ومرافق عامة، 
تشمل كل ما تقوم به البلدية فز

)مثل معامل التخلص من النفايات(... تعبيد الطرق،   تنظيم الساحات العمومية،  إقامة مشاري    ع ذات منفعة عامة
هات ز ، إقامة الحدائق والمني   . إقامة األرصفة، تنظيم السي 

 اكير أجهزة البلدية ارتباطا بالموضوع 

ات العامة ويسهر عىل تنظيم نقل النفايات وتخليص المدينة منها   ز فاألول من واجبه أن يكفل الحفاظ عىل التجهي 
اف عىل صيا اب واإلرسر .... ومراقبة المؤسسات اإلنتاجية المتواجدة بي  نة ومراقبة إحداث شبكات الرصف الصخي

ام قواعد النظافة والصحة والسالمة أما مكتب حفظ الصحة : فمن  البلدية، ومدى تلويثها للبيئة وإلزامها باحي 
ي البنايات الس

وط الصحة فز كنية،والصناعية والمهنية، واجبه الحفاظ عىل الصحة العامة بمراقبة مدى توفر رسر
ز إىل   ومن واجبه كذلك دراسة تأثي  النفايات الصلبة والسائلة عىل صحة السكان وبيئة المدينة .... وتنبيه المنتخبي 
وقاعات  : كالحمامات،  العامة  الخدمات  والسلع، ومحالت  المأكوالت  ومراقبة  عنها،  الناجمة  األخطار  مختلف 

ي للمدينة  السينما، ووسائل النقل العمومي 
اف عىل تنظيم المجال العمرائز أما قسم التعمي  والبناء فله يوكل أمر اإلرسر

ز التعمي  ولتصميم التهيئة. ومن  امها لقواني 
ي البنايات المنجزة ومدى احي 

وط التقنية فز ومتابعة ومراقبة توفر الرسر
هات   ز اء والساحات العمومية والمني  ي تصميم مهامه أيضا الحفاظ عىل المساحات الخرصز

كما هو منصوص عليها فز
 . التهيئة وعدم السماح بتفويتها أو بنائها

ي حماية البيئة 
 
 االليات القانونية الوقائية والردعية لمساهمة البلديات ف

ي االمر أن  
ي حماية البيئة ال يعتير كافيا لتحقيق هدفها المنشود، بل يقتضز

ي للبلدية بدورها فز
اف القانوئز إن االعي 

ي هذا المجال، هذه االليات تكون بمثابة وسيلة لتحقيق 
تتمتع بآليات ووسائل تمكنها من تنفيذ اختصاصاتها فز
المستدام عىل ي 

البيت  االمن  المرجوة وهي تحقيق  القانونية فمنها    الغاية  االليات  ، وتتنوع هذه  االقليىمي مستواها 
 القبلية الوقائية ومنها البعدية الردعية. 

ي 
،فتكون بمثابة وسائل وقائية تتق  ي

ر البيت  ي تتخذها البلدية قبل وقوع الرصز
فبالنسبة لالليات القبلية فهي تلك الت 

 ، ار بالموارد الطبيعية عىل مستواها االقليىمي ي الذي اجتناب االضز
: الضبط االداري البيت  ز ي صورتي 

ويمكن إجمالها فز
ي  
ي الذي يتمثل فز

ي تستهدف تحقيق النظام العام، والتخطيط البيت 
يعد أبرز آلية قبلية لتحقيق حماية البيئة الت 

ي وتثمينه  وضع إطار تصوري مالئم  لمواجهة كل حاالت التدهور واتقاء وقوعها والمحافظة عىل التنوع البيولوجر
ي شكل برامج ومخططات بيئيةوذل

 .ك فز

ي بمثابة جزاء ردغي قصد قمع االنشطة الضارة بالبيئة ومنع تكرارها   
ي تأئ 

وبخصوص االليات البعدية فهي تلك الت 
ي جملة من الجزاءات االدارية القمعية، وكذا الجباية البيئية كجزاء ماىلي مقرر لمن يقوم بتلويث  

ويمكن إجمالها فز
 .  الوسط الطبيغي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. 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 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 حماية البيئة اال
 
 ليات الوقائية لمساهمة البلديات ف

، هذا ما سوف يتم   ي
ز هما: الضبط االداري والتخطيط البيت  ي صورتي 

تتنوع هذه اآلليات الوقائية نحاول إجمالها فز
 التفصيل فيه كما يىلي بيانه: 

 - الضبط االداري آلية وقائية تقليدية لحماية البيئة: 

حياتها المتعلقة بالضبط االداري الذي يعد أبرز وسيلة لتنظيم االنشطة المتعلقة  تتمتع البلدية بسلطة ممارسة صال
ي الحفاظ عىل البيئة وحمايتها من التلوث من هذا 

بالبيئة، لذلك يصح القو ل أن للضبط االداري النصيب االكير فز
ي البلدي من أ جل حماية البيئة، السيما  المنطلق نحاول إبرا ز مجاالت الضبط  االداري الذي رئيس المجلس الشعتر

ي هذا الشأن، باالضافة إىل صالحياته االصدار قرارات تنظيمية هادفة  
اخيص الذي يعرف تطبيقا واسعا فز نظام الي 

 .لتحقيق النظام العام

اخيص   نظام الير

، ولهذا االسلوب  ز خيص االذن الصادر عن االدارة للغي  من أجل السماح له بممارسة  نشاط معي  تطبيق   يقصد بالي 
لخطورتها   نظرا  المصنفة  المنشآت  بعض  نذكر؛ خضوع  المجاالت  ز هذه  بي  ومن  البيئة  مجال حماية  ي 

فز واسع 
ي البلدي، وكذا خضوعها لترصي    ح لديه بالنسبة   خيص من رئيس المجلس الشعتر ي تنجر عن استغاللها لي 

والمضار الت 
ي ال تتطلب إقامتها دراسة  تأثي  وال موجز التأث

ي  إصدار البلدية لقرارات تنظيمية هادفة لتحقيق النظام  للمنشآت الت 
 .العام

يعتير إصدار البلدية لقرارات تنظيمية هادفة لتحقيق النظام العام مظهرا من مظاهر ممارستها لسلطات الضبط 
البيئة   تندرج حماية  أنه ال  لبعض االنشطة، وتجدر االشارة إىل  تقييدها  أو  بهذا االداري وذلك من خال ل منعها 

ي الصحة العامة عىل اعتبار أن البيئة السليمة هي 
الشكل ضمن عناض النظام العام بل ترتبط بعناض ه المتمثلة فز

ي الحياة والصحة، وكذا السكينة العامة وذلك من خالل  مكافحة الضجيج والضوضاء،
دون أن ننس   أساس الحق فز

ي الذي يحقق معتز البيئة السليمة وحماية البيئة أ هم األمن العام الذي يعتير أهم عنرص حيث يعتير االمن ا
لبيت 

ي يرتبط ارتباطا وثيقا بعناض النظام العام. 
 بعد من أبعاد االمن الشامل، وبذلك يظل البعد البيت 

ي آلية وقائية حديثة لحماية البيئة 
 التخطيط البين 

البيئة بناء عىل ما للتخطيط من مكانة مرموقة دماجه ضمن االليات الوقائية لحماية    لقد بدأ االهتمام بالتخطيط وا
ي تحقيق التنمية، 

ي الوقت المعاض،حيث يعتير منهجا وأسلوبا علميا وعمليا فعال فز
ضمن سلم النشاط االداري فز

ورة حماية البيئة، كان للتخطيط دور المقوم  ة وطرح مفهوم التنمية المستدامة وضز ومع تحول مفهوم تلك االخي 
ز التنمية اال قتصادية واالجتماعية واالستدامة البيئية، لعمليات التنم ية التقليدية واستبدالها بنمط جديد يجمع بي 

ي من شأنه توفي  مناخ يسمح  بالتسيي  الرشيد للبيئة الذي يضمن االستغالل الموجه والمنظم 
فالتخطيط البيت 

ي 
 .للموارد الطبيعية بعيدا عن العشوائية واالستغالل  غي  العقالئز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. 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 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    

 

 الجزاءات االدارية القمعية المقررة لحماية البيئة 

 وقف النشاط المض  بالبيئة

ي حالة مخالفة االحكام  
ة بالبيئة ً يعتير إجراء  الوقف جزاء وذلك فز ردعيا يهدف إىل وضع حد للممارسات المرصز

خيص المتعلق بمزاول ي الي 
ام بالقيود الواردة  فز ز يعية والتنظيمية، أو عدم االلي  ، وهو جزاء الترسر ة النشاط الصناغي

ي المكان الذي ارتكبت فيه أو بسببه مخالفة متعلقة بهذا النشاط 
ي منع  المنشأة من مزاولة نشاطها فز

فعال يتمثل فز
ة بالبيئة، وذلك بعد إعذار المخالف وعدم امتثاله إللعذار الموجه له من قبل اإلدارة  ليضع حدا أللنشطة المرصز

 النشاط بعد ثبوت المخالفة.  المختصة، عندئذ يتم وقف 

خيص   سحب الير

ي اختصاصات السلطات االدارية المختصة، ألنها   
ي تدخل فز

خيص من أشد الجزاءات االدارية الت  يعتير سحب الي 
خيص  ي ظل ضوابط محددة، وبالتاىلي بالموازاة مع ذلك تملك وقف أو سحب الي 

اخيص فز ي تمنح الي 
هي ذاتها الت 

ز لها مخالفة ال مرخص له للضوابط الخاصة بممارسة العمل المرخص به، وذلك بعد إعذار المستغل بذلك، إذا تبي 
الوضع  واختيار  وطها  توافر رسر من  التحقق  تقترص عىل  تكاد  اخيص  الي  منح  ي 

فز التقديرية  االدارة  أن سلطة  وكما 
اخيص أيضا محدودة وضيقة، ذلك   ي إلغاء الي 

ألن القانون هو الذي المناسب إلصدارها، فإن سلطتها التقديرية فز
وط منحه.  اخيص كما يحدد لها رسر  حدد لها حاالت إلغاء الي 

ي القيام بدورها 
 
ي تواجهها البلديات ف

 المشاكل النر

 : ي ما يلي
 
 - األسباب الذاتية: وتتمثل أهمها ف

ي    -أ
ز وهو ما يعكسه غياب لجان متخصصة فز ي لدى عامة السكان وكذلك المنتخبي 

الحفاظ عىل  غياب الوغي البيت 
 .البيئة لدى أغلب المجالس المنتخبة، وقصور عملها إن وجدت 

ز يتم   -ب ي حي 
. فز ز ة للسكان الناخبي  ز يهتمون بتلبية الحاجيات المبارسر طبيعة العالقات االنتخابية تجعل المنتخبي 

، أو عىل األقل ال يتوفر الوغي بخطورتها بحدة.  ي لها تأثي  غي  مبارسر
 تغيب المواضيع الت 

ز يهتمون أكير   -ج كما أن وضع المقاييس المالية واالستثمارات كأساس لتقييم التجارب الجماعية، يجعل المنتخبي 
ي تبدو لهم زائدة، رغم أنها قد تكون لها عالقة بمواضيع  حيوية، إال أنها ال تحقق االستفادة 

باقتصاد النفقات الت 
، كما تجعل هؤال  ز ز والمنتخبي  ة واآلنية للناخبي  ء يتهافتون عىل تقديم التسهيالت للمستثمرين، دون وضع المبارسر

ي لما قد تشكله من أعباء عىل هؤالء المستثمرين
وط تضمن الحفاظ عىل البيئة والمحيط البيت   .رسر

ي افتقار أغلب البلديات إىل: 
 
  وهناك عوامل موضوعية: تتمثل ف

ي مراقبة التلوث بمختلف أشكاله والعمل عىل  •
ز فز ز مختصي   .محاربتهتقنيي 

، غي  ذات موضوع، كما تجعلها غي  قادرة عىل   • ي
غياب تصاميم التهيئة، مما يجعل مراقبة البلديات للنمو العمرائز

 .توجيهه

ويسمح   • محددة  غي   بها  المسموح  التلوث  عتبة  يجعل  مما  البيئة،  بحماية  يتعلق  ما  ي 
فز ي 
قانوئز فراغ  وجود 

ز بمعدالت مرتفعة  .للصناعيي 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ونالبحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد   م 2022 –  كانون األول   – 15                                   (  -  272281)ص:   ثامن والعشر

 

279 
ي حماية البيئة                                                                                                                                    الحياصات           

 
يك أساسي ف  البلديات شر

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. 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 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 ا •
.  غلب المناطق صعوبة التأقلم فز ز الجديدة للتعمي   مع القواني 

ي بإمكانها إن تمكن من مراقبة جيدة لحالة شبكات الترصيف والعمل  •
افتقار البلديات إىل تصاميم الترصيف الت 

 .عىل صيانتها

أغلب   • تعمد  حيث  الصلبة.  النفايات  وإتالف  جمع  ي 
فز المستخدمة  والتقنيات  المستعملة  الوسائل  عتاقة 

ي البلديات إىل إ
ي الجو، ويؤدي إىل نقل الروائح الكري  هة وإعادتها إىل المنازل. فز

حراقها مما يسبب تلوثا حادا فز
ز ينظر إىل معامل معالجة النفايات كاستثمارات زائدة يستحسن تجنبها  .حي 

ي المراقبة •
ات األساسية لدى مكاتب الصحة البلدية مما يجعلها ال تقوم بدورها فز ز ات والتجهي   انعدام المختير

 . ي
 الصحية كما ينبغز

ة للميكروبات تلّوث البيئة 
ّ
 نفايات األدوية المضاد

ات 
ّ
ز التدابي  الالزمة إلدارة النفايات الحاوية عىل مضاد ز جميع البلدان إىل تحسي  يدعو بيان فريق القادة العالمّيي 

التصنيع والمزارع والمستشفيات و  ص منها والجريان السطخي من مواقع 
ّ
ها من المصادر الميكروبات والتخل غي 

ات الميكروبات الُمعطاة للبرسر والحيوانات والنباتات إىل البيئة ومصادر المياه )بما فيها مصادر مياه  
ّ
وتدخل مضاد

وتنرسر من خاللها كائنات  المجاري  ومياه  السطخي  والجريان  والنفايات  الصّخي  الرصف  مياه  ب( عن طريق  الرسر
ات

ّ
 .الميكروبات  مقاومة لألدوية وظاهرة مقاومة مضاد

ة 
ّ
ي زيادة معدالت ظهور وانتشار "جراثيم مستعصية" مقاومة لعدة أنواع من األدوية المضاد

وقد يتسّبب ذلك فز
ات 

ّ
بمضاد التلّوث  تقليل كمية  البيئة  ي 

فز الموجودة  الحّية  بالكائنات  ر  الرصز يلحق  أن  يمكن  للميكروبات، كما 
ي البيئة أمر حاسم األهمي

ة للميكروبات يدعو فريق  الميكروبات المطروحة فز
ّ
ة للحفاظ عىل فعالية األدوية المضاد

ات 
ّ
ز جميع البلدان إىل وضع وتنفيذ لوائح ومعايي  تحّسن رصد ومراقبة عمليات توزي    ع وطرح مضاد القادة العالمّيي 

ي البيئة 
 .الميكروبات والكائنات المقاومة لألدوية فز

 :وتشمل اإلجراءات الرئيسية األخرى ما يلي 

ي قط •
ات الميكروبات  فز

ّ
اع الصناعات التحويلية، وضع معايي  وطنية بشأن التلّوث الناجم عن تصنيع مضاد

ات الميكروبات
ّ
ز مكافحة ورصد التلّوث بمضاد  .لتحسي 

ات الميكروبات   •
ّ
ز وسياسات لتقليل استعمال مضاد ي قطاغي صّحة اإلنسان وصّحة الحيوان، إنفاذ قواني 

فز
ص من استعمالها غي  الخاضعة إلرشاد أحد مقدمي 

ّ
ز عىل ذلك، أو التخل  .الرعاية الصّحية المدربي 

إلنتاج  • الحيوانات  تربية  مزارع  من  الترصيف  عمليات  وإدارة  لمعالجة  معايي   تطبيق  الغذائية،  النظم  ي 
فز

ي وحقول المحاصيل. 
راع المائ  ز  األغذية ومزارع االسي 

ة 
ّ
ف عواقب وخيمة عل صح

ّ
ة الحيوان والنبات والبيئة التقاعد عن العمل سيخل

ّ
 اإلنسان وصح

ات الطفيليات، 
ّ
ات الفطريات ومضاد

ّ
ات الحيوية ومضاد

ّ
ة للميكروبات، بما فيها المضاد

ّ
ستعمل األدوية المضاد

ُ
ت

ي تصيب اإلنسان 
ستعمل لعالج األمراض الت 

ُ
ي والطب البيطري بأنحاء العالم كله، وهي ت ي أغراض الطب البرسر

فز
والوقاية   مبيدات والحيوان  ستعمل 

ُ
ت السليمة. كما  الحيوانات  نمو  لتعزيز  الغذاء  إنتاج  ي 

فز  
ً
أحيانا ستعمل 

ُ
وت منها، 

ي تصيب النباتات والوقاية منها
ي قطاع الزراعة لعالج األمراض الت 

ة للميكروبات فز
ّ
 .اآلفات المضاد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. 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 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    

 

ات الميكروبات وتسهم األمراض ا
ّ
ي زيادة مقاومة مضاد

 أزمة المناخ فز
ً
ي وقوع ما وقد تسهم أيضا

لمقاومة لألدوية فز
ات الميكروبات   5يقرب من  

ّ
 من ارتفاع معدالت مقاومة مضاد

ّ
خاذ إجراءات عاجلة للحد

ّ
. ويلزم ات

ً
ز وفاة سنويا ماليي 

ابه برسعة من نقطة تحول  ي اقي 
خذ إجراءات، فإن العالم آخذ فز

ّ
ت
ُ
ي جميع أنحاء البلدان، ألنه إن لم  ت

وانتشارها فز
ا بعد  فيها  والحيوانات ستنعدم  البرسر  تصيب  ي 

الت  االلتهابات  لعالج  الالزمة  الميكروبات  ات 
ّ
مضاد فعالية  آلن 

 .والنباتات

ي والنظم الغذائية المحلية والعالمّية وتقول  
 عىل النظم الصّحية واالقتصادات واألمن الغذائ 

ً
وسيكون أثرها مدّمرا

ي بمقاومة  
ز المعتز ات الميكروبات، سعادة السيدة ميا آمور موتىلي الرئيسة المشاركة لفريق القادة العالمّيي 

ّ
مضاد

ات الميكروبات وصّحة البيئة وأزمة المناخ باتت 
ّ
ز مقاومة مضاد رئيسة وزراء بربادوس: "إن الصالت القائمة بي 

ي كل مكان من اآلثار الضاّرة 
خذ اآلن إجراءات رامية إىل حماية البيئة والناس فز

ّ
ايد، ويجب أن نت ز صارخة بشكل مي 

ات الميكروباتلل
ّ
 .تلّوث بمضاد

 : خاتمة

ي حماية البيئة، سواء منها العوائق 
ي القيام بدورها فز

ي تحد من فعاليات البلديات فز
وعموما فإننا إذا تأملنا العوائق الت 

. وهي مسؤولية يتحملها   ز ز والمنتخبي  ي لدى الناخبي 
ي النهاية ترتبط بمشكل الوغي البيت 

الذاتية أو الموضوعية، فإنها فز
ي 
الجميع وتتحملها الدولة بصفة عامة بمؤسساتها وأجهزتها وهيآتها المنتخبة، وأحزابها السياسية والمجتمع المدئز

ية عىل الخصوص(  بصفة عامة. حيث أن التغلب عىل هذا المشكل )مشكل تلوث البيئة بصفة عامة والبيئة الحرصز
ورة توعية المواطن عير مختلف ال يرتبط فقط بتوفي  الوسائل المادية والتقنية لمحاربة الت لوث، وإنما يرتبط برصز

بوية واإلعالمية ألخطار تلوث البيئة، وعوامل هذا التلوث، وطرق التخفيف منه، ووسائل محاربته  المؤسسات الي 

 : المصادر والمراجع

 ( ط   ي    ب  ي،  سعاد   & خب   ي   زي  ا٢٠١٩وه   ي   بة  حماية  ي 
فز أساشي  قاعدي  يك  رسر البلدية  القانون (،  مجلة  لبيئة، 

 . ٤٠٦-٣٧٦، ص  ٢، ع ٧والمجتمع، م 

 ( العالمية،  الصحة  التلّوث ٢٠٢٢منظمة  من  البيئة  لحماية  إجراءات  خاذ 
ّ
ات إىل  يدعون  اؤه  وخير العالم  قادة   ،)

  : ي التاىلي
وئز ات الميكروبات، متاحة عىل الرابط اإللكي 

ّ
- ١٢، تمت الزيارة بتاري    خ:  inthttps://www.who.بمضاد

.  ٠٨:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١
ً
 صباحا

ي حماية البيئة )أطروحة الدكتوراه(. 2015الغراف يحت  وميلوع ز. ) 
 (. دور العلماء فز

 ( . ي حماية البيئة. 2013وناس, & يحت 
 (. دور الجماعات المحلية فز

ي حماية البيئة. د. محمد لموسخ. دور 
 الجماعات المحلية فز

 (  . عىلي شعبان  بن   & مالك,  لعبيدي  البيئة  2015بن  حماية  ي 
فز المحلية  الجماعات  دور   .)(Doctoral 

dissertation, Université Frères Mentouri-Constantine 1). 

 ( ليامن, هارون, & فريزة.  ي 2016محمدي, 
البيئة فز ي حماية 

المحلية فز الجماعات  الجزائر  (. دور   1990-2015  
ي وزو )  ز ار بوالية تي  ز ي وزو(.  ,Doctoral dissertationدراسة حالة بلدية تيمي  ز  جامعة مولود معمري تي 

https://www.who.int/
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. 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 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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