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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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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 الملخص: 

ي  
وعية والمصلحة العامة فإنها  أي  حت  تتمكن اإلدارة العامة من تحقيق أهدافها المختلفة، فز نطاق مبادئ المرسر

األفراد  وحريات  حقوق  مواجهة  ي 
فز وسائلها  و  أدواتها  باختالف  إدارية   سلطات  وتمارس  تحوز  العامة  اإلدارة 

سلطات و وسائل الضبط اإلدارية )الرقابة اإلدارية(، وسلطة اتخاذ القرارات اإلدارية،  ومصالحهم الجوهرية مثل
ي مواجهة الطرف وسلطة التن

ي، وسلطات وامتيازات اإلدارة العامة المتعاقدة فز ، وسلطة التنفيذ الجير فيذ المبارسر
 .المتعاقد معها

 
Abstract : 

In order for the public administration to achieve its various objectives, within the scope of the principles 

of legitimacy and public interest, it means that the public administration possesses and exercises 

administrative powers with different tools and means in confronting the rights and freedoms of 

individuals and their core interests, such as the powers and means of administrative control 

(administrative control), and the authority to make administrative decisions. The authority of direct 

execution, the authority of compulsory execution, and the powers and privileges of the contracting 

public administration in the face of the contracting party with it. 
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 المقدمة: 

وعية االعمال الصادرة منها او مدى مالءمتها الرقابة االدارية   ي تتوالها االدارة بنفسها، للتحري عن مرسر
هي الرقابة الت 

 للظروف المحيطة بها. 

ي كل االعمال القانونية والمادية  
ام القانون بمعناه الواسع فز الصادرة منها ومن ثم فأن ان عىل االدارة واجب احي 

عليها الرجوع وابطال تلك االعمال ان كانت مخالفة للقانون او غي  مالئمة للظروف الجديدة من خالل تعديلها او  
 الغائها او سحبها. 

وعية وضمان الحفاظ عىل حقوق  ومن نافلة القول ان الهدف الرئيسي من الرقابة االدارية هو تحقيق مبدأ المرسر
ز والقرارات االدارية التنظيمية وضمان االفراد وحري  عن كفالة حسن سي  المرافق العامة وتنفيذ القواني 

ً
اتهم فضال

ز وكفايتهم.   نزاهة الموظفي 

 مزايا الرقابة االدارية 

 : ي
ن الرقابة االدارية بما يأتر  -تتمت 

ة، تمارسها االدارة من تلقاء نفسها او نبتء عىل تظلم مقدم من اال • فراد، وهي ال تتطلب هي رقابة مرنة ويسي 
 عن انها التحمل االفراد اعباء مالية مثلما 

ً
من االفراد اتباع اجراءات قد تتسم بالطول او البط  او التعقيد، فضال

 يحتاج اليه الطعن امام القضاء. 

بحث  • اىل  تمتد  ي 
الت  المالءمة  رقابة  عن   

ً
فضال االداري،  العمل  وعية  الرقابة عىل مرسر تشتمل عىل  رقابة  هي 

ي تحيط بالقرار وظروف اصداره. 
 الظروف االجتماعية واالنسانية كافة الت 

الرقابة االدارية تؤدي اىل سحب القرار او الغائه او تعديله او تحويله اىل القرار االخر، وهي سلطات واسعة ال  •
 يمكن ان تمتلكها أي جهة اخرى عدا االدارة. 

فهي تمتلك ازاءها صالحيات واسعة التقدير والتفسي  بما يتيح انها رقابة تمارسها االدارة عىل نفسها، ومن ثم   •
ي قراراتها. 

 لها اعادة النظر فز

ي وقعت  •
ي عليها تصحيح االخطاء الت 

ي مخالفة احكام القانون، وانما ينبغز
انها رقابة ملزمة، فاالدارة ليست حرة فز
 فيها بما ينسجم مع قواعد القانون. 

ي الدول ذات النظا •
ز فز ي الموحد الذي يتسم بوجود جهة قضائية واحدة وهي جهة القضاء انها رقابة تير

م القضائ 
ي تمنع االفراد  

ي المنازعات المدنية واالدارية كافة، السيما اذا تعددت االستثناءات الت 
االعتيادي، الذي ينظر فز

ي اعمال االدارة امام القضاء، فال يبق  امام االفراد سوى اللجوء اىل التظلمات ا
 الدارية. من الطعن فز

  :اإلدارية الرقابة أهمية •
وفق   لتنفيذها  المناسبة  والقرارات  امج،  والير  ، الخطط  ز  بي  الربط  عىل  قدرتها  من  اإلدارية  الرقابة  أهمية  تظهر 
ي إطار من التعليمات المحددة لذلك ، من تأكدها أن الممارسة تتم باتقان واقتصاد ورسعة مناسبة

 . األهداف ، وفز
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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 التأكد من أن األعمال تنفذ، بل يضاف إليها التأكد من أن التنفيذ يتم بأفضل الوسائل إن مهمة  
الرقابة ال تنحرص فز

ي ظروف ممكنة، فمهمتها ال تقوم عىل الضبط والمنع والمساءلة 
المتوقعة فز النتائج  والطرق واألشكال، ويعطي 

ي األداء، وا
ي تحديد أسباب االنحراف أو الخلل فز

ي فحسب، وإنما فز
لتوجيه لتجنب وقوعها. ومن هنا تظهر أهميتها فز

اتخاذ  ي 
فز ورية  ضز للتخطيط،  مالزمة  عملية  وهي  الواضحة.  والمتابعة  السليم  والتخطيط  اإلعداد  ي 

فز التدخل 
القرارات، عن طريق التغذية الراجعة، ومن خالل دراسة النتائج لألعمال السابقة، وإعطاء المعلومات والبيانات 

ي مراقبة   الدقيقة لتيسي  
اتيجيات سليمة. وتكمن أهميتها أيضا فز امج عىل مرتكزات واسي  اإلعداد وبناء الخطط والير

ي الوقت المناسب قبل فوات األوان
 . األداء ومتابعته لتفادي األخطاء والسيطرة عىل تصحيحها فز

ي عملية التنفيذ 
ي تحديد مواطن الضعف أو الخلل فز

، وكشف أسباب االنحرافات   إن سغي الرقابة اإلدارية المستمر فز
ي تحقيق أهدافها

  .، واألخطاء ، يجعلها مهمة إلدارة أية مؤسسة تريد أن تنجح فز

ي للرقابة االدارية  •
 االساس القانوتن

ي للرقابة االدارية عىل اعمالها. فذهب رأي اىل ان   •
ي قيلت بشأن تحديد االساس القانوئز

لقد تعددت االراء الت 
ي تتمتع بها االحكام القضائية مما يتيح لالدارة الرجوع عنها. القرارات 

 االدارية ال تتمتع بالحجية القانونية الت 

 بااللغاء من خالل القضاء اذا طعن فيه صاحب  •
ً
وع يكون مهددا وذهب رأي اخر اىل ان القرار االداري غي  المرسر

ه يكون لها الرجوع عن هذا القرار لموازنة مصلحة، ولما كان طريق القضاء ممنوعاص عىل االدارة نفسها، فان
ي الطعن فيه امام القضاء. 

 حق ذوي المصلحة فز

ي يمتلكها الرؤساء االداريون تجاه مرؤوسيهم، تتيح لهم تقويم وتصحيح  •
ويرى اخرون ان السلطة الرئاسية الت 

 وتوجيه اوامر اىل مرؤوسيهم، ومن ثم فهي اساس الرقابة االدارية عىل اعمالها. 

وعية  واخي   •  عن مبدأ المرسر
ً
 اتجه بعض الفقهاء اىل تأسيس الرقابة االدارية عىل فكرة المصلحة العامة، فضال

ً
ا

نحن نؤيد هذا االتجاه الن االدارة العامة لم تنشأ اال الجل تحقيق المصلحة العامة بضمان سي  المرافق العامة 
ي اصدار قراراتها، فان خالفته  بانتظام واستمرار، والمحافظة عىل النظام العام،  وهذا االم

ي منها التقيد فز
ر يقتضز

ي عليها ان ترجع عن هذه القرارات المخالفة للقانون. 
 فينبغز

 انواع الرقابة االدارية  ❖

قسمت الرقابة االدارية تقسيمات متعددة منها تقسيمات ادارية عىل رقابة داخلية ورقابة خارجية، ويراد بالرقابة 
ي يب

ها هيأت ادارية الداخلية الرقابة الت  ي تبارسر
ها اعضاء المرفق او المؤسسة نفسها. اما الخارجية فهي الرقابة الت  ارسر

ها هيأت ادارية  ز من اوجه النشاط االداري للسلطة التنفيذية فهذه الرقابة تبارسر تختص كل منها برقابة نوع معي 
االدارية عىل رقابة تلقائية ورقابة تجري   منفصلة عن االجهزة االدارية المطلوب مراقبة اعمالها. كما قسمت الرقابة

ء من التفصيل.  ي
 بناء عىل تظلم وسندرس هذا التقسيم بسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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    

 

: الرقابة التلقائية: 
ً
 اوال

ي تجري  ها الدولة من تلقاء نفسها، وهي بصدد مراجعة اعمالها والتفتيش عليها، وهي اما ان تكون 
وهي الرقابة الت 

 والئية او رئاسية. 

 الوالئية: الرقابة  •

فأنه يقوم   فيه،  اكتشف خطأ  فاذا  النظر حوله،  بمراجعته وتقليب  بالترصف  قام  الذي  االدارة  يقوم عضو  وفيها 
او استبداله باخر، مع مالحظة ان هنالك حاالت يستنفذ فيها العضو االداري سلطته باصدار  او تعديله  بالغائه 

ائب ومجالس القرار، ومن ثم ال يجوز له الرجوع فيه. ومن االمثل  ة عىل ذلك قرارات لجان الكمارك وتقدير الرصز
 التأديب. 

 الرقابة الرئاسية  •

ز سواء اقام بهذه الرقابة بنفسه ام كلف معاونيه القيام بها.    ي يتوالها الرئيس االداري عىل اعمال المرؤوسي 
وهي الت 

ي المرفق العام. واذ تكون    وان حق الرقابة مقرر للرئيس االداري النه تقع عىل عاتقه مسؤولية حسن سي  
العمل فز

 المسؤولية تكون السلطة. ان الرقابة الرئاسية اما ان تكون سابقة عىل العمل االداري او الحقة عليه. 

 الرقابة السابقة:  •

ي تأدية اعمالهم ويتمثل ذلك فيما يصدره اليهم من 
ي توجيه مرؤوسيه وارشادهم فز

يملك الرئيس االداري الحق فز
امها وتطبيقها، واال تعرض للمسؤولية التأديبية. اوامر وتعليما م المرؤوس باحي  ز  ت ومنشورات يلي 

 الرقابة الالحقة   •

الرئيس االداري ان   ز والتعقيب عليها بعد صدورها فعىل  المرؤوسي  الرئاسية حق مراقبة اعمال  تتضمن السلطة 
. فاذا اكتشف فيها اخطاء   ز  او وجدها غي  مالئمة بسبب يراجع ويراقب من تلقاء نفسه اعمال المرؤوسي 

ً
قانونيا

، او احالل عمل اخر محله مع مالحظة انه ال 
ً
االوضاع والظروف المحيطة بها، فله الغاء العمل او تعديله جزئيا

يكتسب   بانقضائها   النه 
ً
قانونا المقررة  المواعيد  ي حدود 

اال فز المذكورة  السلطات  االداري ممارسة  للرئيس  يجوز 
. العمل حصانة تعصمه   من االلغاء او السحب او التعديل، اذا اتصل به حق للغي 

ي بنص خاص مثل ان يخول القانون  
ز جميعهم اال من استثتز هذا واالصل ان ترسي السلطة الرئاسية بحق المرؤوسي 

، فال يجوز للرئيس االداري ان يعقب عىل عمل المرؤس هذا، الننا نكون  ز ي موضوع معي 
 فز
ً
 نهائيا

ً
 اختصاصا

ً
موظزفا

ي 
القانون فز يفوض  قد  عليها. كما  الخروج  منهما  يجوز الي  ما ال   ، ز االثني  ز  بي  االختصاص  توزي    ع  قاعدة  مواجهة   

ي هذه الحالة سلطة 
 لرقابة الرئيس االداري، فيملك االخي  فز

ً
ز مع ابقائه خاضعا للمرؤوس ممارسة اختصاص معي 

ي ممارسة  مراقبة اعمال المرؤوس بما تنطوي عليه من الغاء او سحب او تعدي
ل ولكن ال يحق له الحلول محله فز

االختصاص ابتداًء، بل ان عليه ان ينتظر قيام المرؤوس بالعمل ثم يبارسر رقابته عليه، وبخالف ذلك يعد عمل 
 للقانون. 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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    

 

: الرقابة االدارية بناًء عىل تظلم 
ً
 ثانيا

ي تجري بناًء عىل تظلم يقدمه ا
 - حد االفراد، ويمكن ان يأخذ االشكال االتية: وهي الرقابة التر

•  : ي
 التظلم الوالت 

 اىل الموظف الذي اصدره، ويطلب منه اعادة النظر فيه وازالة ما 
ً
ر من العمل االداري تظلما وفيه يتقدم المترصز

  لحقه من ظلم منه، فيقوم الموظف المذكور بفحص التظلم، فاذا اقتنع بصحة ما ورد فيه جاز له ان يسحب او 
ر ان يتقدم بهذا  م الصمت، هذا ويستطيع الفرد المترصز ز ي او يعدل العمل الذي صدر منه، كما ان بامكانه ان يلي 

يلغز
ي يبيح له بذلك. 

 النوع من التظلم الكير من مرة واحدة، كما انه يستطيع ان يتقدم به حت  من دون وجود نص قانوئز

 التظلم الرئاسي  •

ي هذا الشكل يقدم التظلم اىل  
ر مأربه، فز الرئيس االداري للموظف الذي اصدر القرار، وقد يحقق هذا النظام للمترصز

احدى  الرئاسي  التظلم  يأخذ  ان  ويمكن  هذا  ز  المرؤوسي  اعمال  بسلطة حقيقية عىل  يتمتع  االداري  الرئيس  الن 
ز   الصورتي 

 التظلم الرئاسي متعدد الدرجات:  •

ي 
ر   وفيه يستطيع المتظلم اللجوء اىل درجات متعددة فز ي يتظلم من اعمالها، فالمترصز

السلم االداري للمنظمة، الت 
 يستطيع التظلم منه امام القائمقام، والمحافظ، ووزير الداخلية. 

ُ
 من قرار اداري اصدره مدير ناحية مثال

 التظلم الرئاسي بدرجة واحدة:  •

ي التظلم، كما هو الحال فيما يخص التظ
ي القانون يقرر الحق فز

لم من قرار المحافظ برفض وهو يجي  اما بنص فز
تأسيس )جمعية تعاونية( اذ يجوز التظلم من القرار المذكور امام وزير الداخلية، او ان التظلم المشار اليه ينبع من 
، وبذلك يعد  ز طبيعة نظام تدرج الوظيفة االدارية، الذي يتيح للرئيس االداري سلطة واسعة عىل اعمال المرؤوسي 

ز ان التظلم الذي مصدره القانون يمثل االستثناء. هذا التظلم القاعدة العا ي حي 
 مة فز

 التظلم اىل لجنة:  •

ي تظلمات االفراد 
ي نطاق االدارة لجان متعددة يحدد القانون تشكيالتها واختصاصاتها تتوىل مهمة النظر فز

توجد فز
 تظلم. عىل اعمال االدارة، وقد تبارسر المهمة المذكورة من تلقاء نفسها ومن دون حاجة اىل 

ي اكير الحاالت ينتهي بها  
ز الرقابة االدارية والرقابة القضائية وفز ي مرحلة متوسطة بي 

ان رقابة اللجان االدارية تمثل فز
التطور االنتقال نحو الرقابة القضائية فمجلس الدولة الفرنسي بدأ عمله عىل شكل لجان ادارية وانته اىل سلطة 

 اعمال االدارة.  قضائية تبارسر رقابة قضائية كاملة عىل

 ما هي الرقابة القضائيـة   ❖

ي القرارات اإلدارية باختالف   المحاكم  وهي رقابة 
ي تتحكم فز

ي الشؤون اإلدارية، وتختلف الهيئة القضائية الت 
فز

االستقاللية   وبسبب  األفراد.  وحريات  لضمان حقوق  الرقابة  أشكال  أنجح  وهذا  الدولة،  ي 
فز ي 
القضائ  النظام 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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    

 

 األمر ليس عىل نفس المستوى  والعقاب والحياد واإل 
ّ
ي يتمتع بها تعزيز القضاء، فإن

دارة القانونية المالئمة الت 
لمانية والرقابة اإلدارية  ي الرقابة الير

 .فز

 :أهمية الرقابة القضائية عىل أعمال اإلدارة  ❖
عية   الرسر الحفاظ عىل  أنها  الحكومية عىل  القضائية عىل اإلجراءات  الرقابة  إىل  بقوة من  ُينظر  الفرد  لحماية 

ي تخسر دائًما عىل حقوق وحريات الفرد والعدالة، يطالب بأن تكون الرقابة  
تأثي  وتدخل السلطة العامة، الت 

ي البالد، قلة التكاليف المالية، وعدم وجود إجراءات رسمية،  
ز فز ز وجميع المقيمي  القضائية قريبة من المواطني 

القانونية، وقرب  اعات  ز اليز القضائية عىل   القضائية   لسلطات ا  ورسعة حل  الرقابة  ورة  ز مع ضز المتقاضي  من 
سبل   مطلوب  شخصية  حرية  دون  المفروضة  اإلجراءات  جميع  عىل  ولكن   ، ي

القانوئز غي   االحتجاز  قرارات 
ز محام الستدعاء نفسه   .االنتصاف القانونية ودون تعيي 

عية و   الرسر
ّ
ال  القانون   سيادة إن القدرة عىل تحمل نفقات  المحكمة،  أكير من  أتعاب  محامي والقدرة عىل دفع 

ز   الموظفي  لمعاشات  ا 
ً
أيض النقدي  باالستحقاق  والمطالبة  إدارية  قرارات  إلغاء  بدعوى  يتعلق  فيما   

ً
خاصة

ز واألنظمة من أجل تفادي تطبيقها عىل األفراد  دستورية  والمتقاعدين لدعاوى عدم   .القواني 
أجل ضمان  و   ومن  التنفيذية  ز  السلطتي  عن  القضاء  يعية استقالل  القضائية  الترسر للسلطة  يكون  أن  يجب   ،

من   عنها ومعتمدة  منفصلة  ولكن  العامة  الموازنة  األعىل، عىل غرار  القضاء  موازنة مستقلة يضعها مجلس 
 من ذلك، تتم الموافقة 

ً
يغي عىل غرار موازنات السلطات المحلية. وبدال عليه من قبل    قبلها. والمجلس الترسر

رواتب   ذلك  ي 
فز بما  القضائية،  المنشأة  لنفقات  العائدات  تخصيص  يتم  بحيث  الدستورية  المحكمة  قضاة 

ي هذا المرفق 
ز فز  .القضاة والموظفي 

ي  
ي يد الحكومة، ويمكنها توجيه القضاة بأي شكل من األشكال، كما ورد فز

ة تقع فز  الصحيفة األخي 
ّ
وعليه، فإن

األردنية   المملكة  لعام  دستور  ي  1952الهاشمية 
فز “القضاة مستقلون وال سلطان عليهم  ، والذي نص عىل: 

ي القسم م /  
ي إال القانون، وفز

: “المحاكم مفتوحة للجميع ومحمية من التدخل  1، القسم    101نظامهم القانوئز

أن  القضاء  أنه من واجب  ز السلطات، حيث  ي شؤونهم “وإال فقد يشكل ذلك اعتداء عىل مبدأ الفصل بي 
  فز

 .يحكم بدال من أن يدير 

 :أنظمة الرقابة القضائية عىل أعمال اإلدارة  ❖
ي أساليب تنظيم وتشغيل المرافق القضائية 

وهي من ركائز تنظيم    لمحاكم وا  تطبق الدول العديد من األنظمة فز
ي طرق تنظيم  

المتبعة فز العديد من األنظمة  ول 
ّ
الد تبارسر  القضائية والقضاء.  النظم  الدولة ألساليب مراقبة 

المحاكم والقضاء   أنظمة  اتباع  الدولة لطرق  تنظيم  تعد من أسس  ي 
الت  والمحاكم  القضاء  فيها،  وسي  مرافق 

ي 
جَمل أنظمة الرقابة القضائية عىل أعمال اإلدارة فيما يأئ 

ُ
 :وت

 :نظام القضاء الموحد 

ز   بينهم وبي  أو  أنفسهم  األفراد  ز  ي تنشأ بي 
الت  اعات  ز اليز ي جميع 

النظر فز القضاء  أنه من اختصاص  ي 
وهذا يعتز

ي أمريكا وإنجلي  
ز السلطات اإلدارية نفسها. وهذا النظام شائع فز ز هذا النظام  الحكومة أو بي  ا ودول أخرى، ويتمي 

به   بالقانون والنظام ال تسمح  ز   اإلدارة تخضع ألشخاص مرتبطي 
ّ
أن ي 

العامة فز عية  يتماسر مع مبدأ الرسر بما 
ي  
اإلدارة. والحصول عىل امتيازات تجاه األفراد وأنهم يعملون بها مقارنة بأساليب تقسيم االختصاص القانوئز

ز السلطة القضائية اإلدارية   ي بي 
ي التقاضز

ي مزدوج فز
ي نظام قانوئز

 .والسلطة القضائية العادية فز

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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 يجب أن تمنح للحكومة بفرض  
ض هذا النظام النتقادات بسبب تقويضه لالستقاللية الت  ومع ذلك فقد تعرَّ

  
ّ
ي أن

ي قراراتها، ويخقز
يعات تمنع الطعن فز أوامر عليها، مّما يؤخر أداء عملها، مّما يدفع الحكومة إىل سن ترسر

مبدأ  هذ  تحديد  إىل  الموحد  ي 
القانوئز النظام  يؤدي  أخرى،  ناحية  ومن  األفراد.  وحريات  حقوق  ينتهك  ا 

من   ا 
ً
خوف المطلوبة  بالطريقة  بعملهم  قيامهم  من  للخوف  يدفعهم  مّما   ، ز للموظفي  الشخصية  المسؤولية 

 .المسؤولية 

ن الدول مثل بلجيكا واليونان ومرص  وتعتير فرنسا مهد القضاء اإلداري، ومنه انترسر هذا النظام إىل العديد م 
ي إنشاء قواعد القانون  

ي بناء يساهم فز
 القضاء اإلداري هو نظام قضائ 

ّ
والعراق. ونظًرا لخصائصه المهمة، فإن

ي يمكن من خاللها ممارسة المصلحة العامة وحقوق  
ي تختلف عن قواعد القانون الخاص العادي، والت 

العام الت 
 .تها األفراد وحرياتهم يمكن حماي 

عية لحماية الفرد بحزم من   وُينظر إىل الرقابة القضائية عىل اإلجراءات الحكومية عىل أنها الحفاظ عىل الرسر
الرقابة   تكون  بأن  وتطالب  والعدالة،  الفرد  وحريات  دائًما حقوق  تخسر  ي 

الت  العامة،  السلطة  وتدخل  تأثي  
قلة   الدولة،  ز  المقيمي  وجميع  ز  المواطني  من  قريبة  حل  القضائية  إجراءات،  وجود  وعدم  المالية  التكاليف 

ورة الرقابة القضائية عىل   ، مع ضز ي
رسي    ع ورسي    ع للمنازعات القانونية، قرب الجهات القضائية من المتقاضز

، لكن جميع اإلجراءات المفروضة دون الحرية الشخصية تتطلب سبل انتصاف   ي
قرارات الحجز غي  القانوئز

ز محام الستدعا  ء نفسه قانونية ودون تعيي 

ن الرقابة االدارية والرقابة القضائية  ❖  مقارنة بي 

ي من خضوعها لقواعد قانونية 
ي الرقابة من حيث الطبيعة القانونية، وهذا متأتر

ن جهتر ن بي  هنالك اختالف بي 
ي النقاط االتية: 

ن
 - مختلفة ويتجىل هذا االختالف ف

 االدارية من السلطات االدارية. تمارس الرقابة القضائية من المحاكم بينما تمارس الرقابة  - أ

، بينما تتحرك  - ب
ً
ر )الطاعن( فالمحكمة ال تنعقد تلقائيا ال تتحرك الرقابة القضائية اال بدعوى يتقدم بها المترصز

ي بعض االحيان بصورة تلقائية ومن دون حاجة اىل تظلم. 
 الرقابة االدارية فز

وعية القرار االدار  -ج ي مراقبة مرسر
ي والتأكد من مدى مطابقته الحكام القانون.  وقد  تنحرص الرقابة القضائية فز

 اىل المالئمة، بينما تصل الرقابة االدارية اىل مديات اوسع، فقد تنطوي عىل الغاء او سحب القرار 
ً
تمتد احيانا

 او استبداله بقرار اخر. 
ً
وع او تعديله جزئيا  غي  المرسر

ز الرقابة االدارية من الرقابة القضائية بعدم خضوعها  -د ي تسي  عليها الدعوى    تتمي 
للقواعد االجرائية المعقدة الت 

 امام القضاء. 

ي به، وان كان الفقهاء قد  -ه
ء المقضز ي

 مثل مبدأ حجية السر
ً
ي جميعا

ال تتضمن الرقابة االدارية اثار الحكم القضائ 
ء المقرر به.  ي

، فقالوا بحجية السر
ً
 سحبوا هذا االثر اىل القرار االداري ايضا

 االدارة قد يؤدي اىل صدور قرار تنفيذي منها، بينما يؤدي التظلم امام القضاء اىل صدور حكم. ان التظلم امام  - و
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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    

 

 عيوب الرقابة االدارية  ❖

وعية لالسباب االتية:   - ان الرقابة االدارية ليست كافية لحماية حقوق االفراد وحرياتهم، ولضمان مبدأ المرسر

النظ • الدول ذات  ي 
فز قوية  تكون  االدارية  الرقابة  فيها ان  ز  االداريي  الرؤوساء  تمتع  اىل   

ً
نظرا المركزي  االداري  ام 

ي تتبتز النظام االداري 
ز ان الدول الت  ي حي 

ي اشخاصهم واعمالهم، فز
ز فز بسلطة رئاسية قوية تتناول المرؤوسي 

ولي  المركزية،  االدارة  تجاه  باستقالل  تتمتع  الالمركزية  الهيأت  فان   ،
ً
حاليا السائد  النظام  وهو  مركزي  س الال 

ز ال يجوز تجاوزه، فهي اما ان تؤيد العمل برمته، او ان  ي نطاق معي 
ة اال رقابة وصائية مقيدة ومحصورة فز لالخي 

ي هذا الرفض، وبعبارة اخرى ليس لالدارة المركزية سلطة التوجيه او اصدار االوامر 
ترفضه مع احتمال الطعن فز

ي ممارسة اختصاصاتها اال اذا اجاز لها القانون  والتعليمات الملزمة لهذه الهيأت، وال يجوز لها ان تحل
محلها فز

 ذلك. 

ي اصدرت العمل او من السلطة االدارية الرئاسية، ومن ثم فهي رقابة   •
ان الرقابة االدارية تمارس من الهيأة الت 

ي الخصم والحكم فيما يخص اعمالها محل 
ز صفت  ذاتية ال تصدر من هيأة محايدة ومستقلة، فاالدارة تجمع بي 

اف االدارة بأخطائها وانحرافاتها ا  عن هذا فان اعي 
ً
ي ينشدها االفراد فضال

لرقابة، وهذا االمر ال يحقق العدالة الت 
وعية العمل، ما  ي كثي  من االحيان، فاالدارة تتشبث بعملها عىل الرغم من تيقنها بعدم مرسر

امر عسي  التحقق فز
وعية.  دام ذلك يحقق مصلحتها، ولو كان ذلك عىل حساب مبدأ   المرسر

 : المصادر والمراجع

ي ٢٠١٩فرح الروسان، ) 
وئز (، مفهوم الرقابة القضائية، مقالة منشورة عىل مدونة سطور، متاحة عىل الرابط اإللكي 
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غتز ي السودان ٢٠١٧حاكم، خالد حاكم مي 

(، الرقابة القضائية عىل أعمال اإلدارة فز
ة من  ي الفي 

 . ١٨٣ - ١م : دراسة مقارنة، ص  2015 -م  2005فز

 ( محسن،   ، للدراسات ٢٠٢١الصباحي اف  استرسر الشفافية،مجلة  تعزيز  وسؤال  اإلدارة  أعمال  عىل  الرقابة   ،)
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, عبدالرزاق, د. بوساق, & فتيحة. )  ي
, عبدالرشيد, بن ام هائز ي تعزيز الرقابة    (. مبادئ2021راجغي

الحوكمة ودورها فز
 .(Doctoral dissertation, University of M'silaاإلدارية بالمؤسسات الرياضية ) 
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