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50 
ن المرأة المرصيةتحقيق                                                                                                مزيد        ي ضوء تمكي 

ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ن المرأة المرصية] ي ضوء تمكي 
ن
 [تحقيق متطلبات األمن القومي المرصي ف

 [د.رنا محمد عبد العال مزيد]
ي] ن  [م2021-مرص -جامعة قناة السويس -مدرس العلوم السياسية إنجلي 
 

 الملخص للدراسة: 

ي أي مجتمع حيث تتعدد وتتشابك أبعادها، وتتعدد   
ز
ز المرأة من القضايا الجوهرية ف لمجاالت اتعد قضية تمكي 

 عىل المجتمع ككل وتحقيق االستقرار ومنها تحقيق التنمية الشاملة الت  لها تأثي  مبارسر 
ً
 إيجابيا

ً
وهو ما يولد عائدا

 تحقيق األمن القوىم عىل تقدم الدول باعتبارها أحد عناض قوى الدولة ا
ز
لشاملة وبالتاىل تنميتها يساهم ف

ز تحقيق متطلبات األمن  ز المرأة وبي  ز قدرة الدولة عىل تمكي  للبالد،حيث ترى الباحثة وجود عالقة ارتباطية بي 
ز للمرأة المرصية اال انها تواجه بعض الت ديات حالقوىمي ، فعىل الرغم من تواجد العديد من القرارات الداعمة والقواني 

 التنمية، مما يؤثر عىل 
ز
عىل مختلف المجاالت، حيث نجد عىل أنه الزال هناك ما يعيق مشاركة المرأة الكاملة ف

 عىل تحقيق متطلبات 
ً
ز وضعها ووضع أرستها وشعورها باالستقرار واالطمئنان واإلنتماء، وهو ما يؤثر سلبا تحسي 

ي تعتمد باالسااألمن القوىمي المرصي بكافة مجاالته، تنتهي الدراس
س ة اىلي تقديم عدٍد من السياسات المختلفة الت 

لتبان نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص المتاحة داخل المجتمع المرصي الستكمال  SWOTعىل تحليل 
 .  ومن ثم تحقيق متطلبات األمن القوىمي

ز  عملية التمكي 

 مصطلحات الدراسة: 

ز المرأة ي  - المسئولية المجتمعية - األمية الرقمية - ط القوةتحليل نقا - األمن القوىمي  - تمكي 
 . المجتمع المدئز

 

Abstract: 

The issue of women’s empowerment is one of the core issues in any society, where its dimensions are 

multiple and intertwined, and there are many fields, which generates a positive return on society as a 

whole and achieve stability, including achieving comprehensive development that has a direct impact 

on the progress of countries as one of the elements of the comprehensive state forces and thus its 

development contributes to achieving security The researcher believes that there is a correlation between 

the state’s ability to empower women and the achievement of national security requirements. Although 

there are many supportive decisions and laws for Egyptian women, they face some challenges in various 

fields; where we find that there is still an obstacle to women’s full participation in development, which 

affects the improvement of their status and the situation of their families and their sense of stability, 

reassurance and belonging, which negatively affects the achievement of the requirements of Egyptian 

national security in all its fields. The study ends with presenting a number of different policies that 

depends mainly On the SWOT analysis to identify the strengths, weaknesses, threats and opportunities 

available within the Egyptian society to complete the empowerment process and then achieve the 

requirements of national security. 

Key Words: 

Women Empowerment - National Security – SWOT analysis - Digital illiteracy - Social Responsibility 

- Civil Society 
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 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 
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ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة البحث: 
 تطور ونقل الرسالة اإلنسانية وبناء المرأة تلعب 

ز
 كل المجتمعات، وتساهم ف

ز
دورا ملحوظا وهاما ومشاركة فعالة ف

 
ً
 كافة المجاالت وهو ما يولد عائدا

ز
ز أوضاعها ومشاركتها ف األجيال، وتفعيل دور المرأة وتوعيتها والعمل عىل تحسي 

 عىل المجتمع ككل وتحقيق االستقرار ومنها تحقيق التنمية الشاملة الت  لها تأثي  مبارسر عىل تقدم الدول 
ً
إيجابيا

 تحقيق األمن القوىم للبالد. 
ز
 باعتبارها أحد عناض قوى الدولة الشاملة وبالتاىل تنميتها يساهم ف

ز لل مرأة المرصية اال انها تواجه بعض التحديات عىل عىل الرغم من تواجد العديد من القرارات الداعمة والقواني 
 التنمية، مما يؤثر عىل 

ز
مختلف المجاالت، فإننا نجد عىل أرض الواقع مازال هناك ما يعيق مشاركة المرأة الكاملة ف

 عىل تحقيق متطلبات 
ً
ز وضعها ووضع أرستها وشعورها باالستقرار واالطمئنان واإلنتماء، وهو ما يؤثر سلبا تحسي 

 من القوىمي المرصي بكافة مجاالته. األ 

ي أنه  إشكالية هذا البحثولذلك تكمن 
ز
عىل الرغم من وجود عدد من البحوث والدراسات عن المرأة المرصية ف

ز المرأة المرصية واألمن القوىم المرصى، ومن هنا  ات الحديثة، إال أنه لم يتم التطرق إىل تمكي 
 الفي 

ز
خاصة ف

ز الم  كافة المجاالت لتحقيق األمن القوىم المرصى ، حيث يهدف يحول البحث دراسة تمكي 
ز
ىل إرأة المرصية ف

ز المرأة المرصية وتأثي  تلك التحديات عىل تحقيق متطلبات األمن  محاولة تحليل التحديات الخاصة بتمكي 
ي مختلف المجاالت مع محاولة وضع عدد من السياسات واآلليات الالزمة لمواجهتها، 

ز
لتحقق لالقوىمي المرصي ف

ز المرأة وتحقيق متطلبات األمن  الفرضية الرئيسية للبحثمن  ز تمكي  وهي وجود عالقة ارتباطية ايجابية بي 
 القوىمي بكافة مجاالته. 

 هي :  تساؤالت  لتحقيق هذا الهدف يجاوب البحث عن عدة

ز المرأة؟ -أ  ما اإلطار المفاهيىم لتمكي 
 ضوء االحصائيا -ب

ز
ات ؟ما الوضع الحاىل للمرأة المرصية ف  ت والمؤرسر

ز المرأة المرصية؟ -ج  ما الجهود الت  تمت لتمكي 
ز المرأة المرصية؟ -د  ما المحددات والمرتكزات المتعلقة بتمكي 
 المرأة عىلي األمن القوىمي المرصى؟ -ه

ز  ما تأثي  تمكي 
ي الدراسة، حيث تعتمد  عىل 

ز
ي التحليلي فيما يتعلق بالمنهج المستخدم ف

غرض دراسة وهذا ب المنهج الوصفن
اتها عىل األمن وتحل يل االحصاءات ونتائج المؤتمرات الدولية والتوصيات العالمية المرتبطة بالمرأة المرصية وتأثي 

ي 
 النمهج االستقرائ 

ً
بغرض إستخالص النتائج بناءا عىل اإلحصاءات  القوىمي المرصي بمجاالته األربعة، أيضا

 عمل
ز
ات لتحديد المشكالت الت  تعيق مشاركة المرأة ف قيق األمن ية التنمية وتمكينها، وتأثي  ذلك عىل تحوالمؤرسر

ربعة، وهذا ى بمجاالته األالقوىم المرصى، والتوصل إىل بعض السياسات لتحقيق متطلبات األمن القوىم المرص 
ات القوة والضعف من خالل  لتبيان نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات  SWOTتحليل مؤشر

ز المرأة المرصية.   الموجودة المتعلقة بتمكي 
  :االطار النظري و الدراسات السابقة- 

ز المرأة العربية بشكل عام والمرأة المرصية بشكل  ي تتناول موضوع تمكي 
تعددت الدراسات السابقة واألدبيات الت 

 :  خاص وهذا عىل النحو التاىلي
دان، -أ ز المرأة الكويتية من المشاركة السياسية، هدف إىل 2010)رسر ات المهنية لتمكي  ( بحث بعنوان المتغي 

ز المرأة الكويتية من المشاركة السياسية، ومستوى الوغ السياىس لدى  ات المهنية لتمكي  تحديد المتغي 
ويتية، الت  تعائز منها المرأة الكالمرأة الكويتية لمعرفة حقوقها وواجباتها، وتحديد المشكالت المجتمعية 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وتوصل البحث إىل أهم المعوقات الت  تحد من مشاركة المرأة مثل تأثي  البطالة والمشكالت االجتماعية مثل 
 األحزاب . 

ز
 التقاليد الت  ال تسمح بمشاركة المرأة ف

ز ضد المرأ2011)النجار،  -ب  التعليم وسو ( دراسة بعنوان التكلفة االقتصادية واالجتماعية للتميي 
ز
ق العمل، ة ف

ز التعليم وعمل المرأة والتكلفة االقتصادية واألرسية والمجتمعية إلهدار فرص  هدف إىل دراسة الربط بي 
 العمل عىل مدار عدد من السنوات وبلدان مختلفة واألسباب المحلية واإلقليمية 

ز
ز ضدها ف تعليمها والتميي 

 ليم المراة عىل نفسها وعىل أرستها وعىل المجتمع، ودراسة كيفيةوالدولية والتكلفة الشاملة إلهدار فرص تع
مواجهة تحديات تحقيق المساواة النوعية، وتوصلت الدراسة إىل أهمية إتاحة فرص التعليم بالتساوى 
ة وتخصيص جزء من االيرادات العامة لالنفاق عىل برنامج إجتماغ  ، ووجود محفزات لألرس الفقي  ز للجنسي 

وعات ة والمتوسطة عىل تعليم بناتها، وإعادة النظر  لدعم مرسر ة للمتعلمات لتشجيع األرس الفقي  نسوية صغي 
ز والمعاش باعتبار أن المرأة تقوم بدور  ىل كعمل يستحق األجر والتأمي  ز  العمل الميز

ز
حكوميا ومجتمعيا ف

لية بما يضمن لها مورد يحفظ لها كرامتها.  ز  إجتماغ فضال عن األعمال الميز
وق، -ج ( بحث بعنوان دولة الكويت واالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان، بهدف تناول اآلليات 2012 )رسر

المتعلقة بحقوق االنسان والدور الذى تقوم به المنظمات وهيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدئز 
 العالىم واالقليىم، ونتج البحث إىل االهتمام بأوضاع المراة الكويتية بالمطالبة بإعادة 

ز
ز النظر ف  القواني 

 بعضها انتقاصا لحقوقها، والسغ النشاء محكمة خاصة 
ز
والقرارات المتعلقة بحقوق المرأة والت  قد يكون ف

اعات األرسية.  ز  باألرسة وذلك لفض اليز
 ضوء المواثيق 2014)عبد الفتاح،  -د

ز
( بحث بعنوان السياسات المرصية المعاضة إزاء قضية المرأة؛ دراسة ف

هدف دراسة االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وتأثي  تطور األفكار والجماعات السياسية عىلي الدولية، ب
 بناء 

ز
 مرص، وطبيعة استخدام قضايا المرأة كعنرص ف

ز
قضايا المرأة الفكرية وااليدولوجية والسياسية ف

 
ز
اتيجيات والتحالفات الداخلية والخارجية، إىلي جانب رصد قضايا المرأة ف

ياسات االجندة الدولية والس االسي 
المحلية واالصالح السياىسي وترسيخ مبدأ الديمقراطية واالنفتاح االقتصادى ومايتعلق بالنظم االجتماعية 

 والثقافية وسياسات المرأة واألرسة. 
ز النظرية والتطبيق، هدف إىل دراسة تطور 2017)الدروزى، -ه ( بحث بعنوان التمثيل السياىس للمرأة بي 

لمائز للمرأة المرصية استنادا الحقوق ال سياسية للمرأة والتمثيل السياىس باألحزاب السياسية وتحليل األداء الير
ورة ترجمة مواد الدستور إىل  اىلي مضابط جلسات مجلس النواب إلجراء تحليل دقيق عمىل، ونتج إىل ضز

 بعض
ز
ت التتصادم االتفاقيات مادام واقع فعىل، ورفع التحفظات الت  قدمتها الدول العربية عند المصادقة ف

مع الدين أو القيم، وإمكانية تطبيق نظام القوائم مع التمثيل النستر التاحة فرص وصول المرأة إىل مقاعد 
المجالس المنتخبة، والدعوة لتبتز المجلس القوىم للمرأة تعزيز تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة، وإنشاء 

ياسية. وإنشاء برلمانات محاكاة كآلية تدريبية بكل محافظة، وإعداد دراسة مركز كادر نسائ  داخل األحزاب الس
 حول أسباب عزوف المرأة عن المشاركة السياسية

ي هذه الدراسة،        
ن
ز المرأة ولعل الجديد ف ز مفهوم تمكي  وتحقيق متطلبات األمن القوىمي  هو الربط بي 

  -اإلقتصادىالمجال  –المجال السياىس  ( المرصي بمختلف مجاالته
ز
المجال  –المجال االجتماغ والثقاف

ي ظل  )األمتز والعسكرى
ز
مع تقديم بعض السياسات الالزمة لمحاولة التغلب عىل المحددات المختلفة ف

 المرتكزات المختلفة. 
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ن
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :مصطلحات البحث وتعريفاتها 

ز هو  ز المرأة"، حيث يعتير التمكي  الموارد  األداة الت  تعكس الوصول إىلمن أهم مفاهيم الدراسة هو مفهوم "تمكي 
 المجتمع، وال تقترص الموارد عىل الموارد اإلقتصادية فقط كالعمل أو 

ز
والتحكم فيها وآلية لتقييم وضع المرأة ف

القروض بل تشمل كل المجاالت كالتعليم والتدريب واإلجراءات القانونية واإلدارية الداعمة لعمل المرأة وتوفي  
يف من األعباء المرتبطة بتعدد أدوارها ومهامها داخل البيت وخارجه، كما أنها تغىط حرية الحركة الوسائل للتخف

بتيسي  وسائل نقل مالئمة وآمنة، والضمان االجتماغ والخدمات الصحية والحقوق المرتبطة بوظيفتها اإلنجابية 
ة عىل إتخاذ القرار.)تقرير تنمية سواء كانت عاملة أم ال، وطريقة استثمار أوقات الفراغ، وبالطبع القدر 

 )م2015المرأة،

 عملية التنمية، 
ز
 ال يمكن تجاهله ف

ً
 حيويا

ً
ز من المفاهيم اإلجتماعية الهامة باعتباره عنرصا يعتير مفهوم التمكي 

ز الت  تقلل من أوضاعهم أو  ي الجماعات الت  تواجهها عقبات وأوجه التميي 
ز
ز تعتز العمل الجماغ ف وعملية التمكي 

ز أساىس لتقدم المرأة فهو يمكن المرأة من إتخاذ القرارات والمطالبة بالحصول س لب حقوقهم. ومفهوم التمكي 
 م(2019.)سلوى، عىل الحقوق والخدمات

 شعور واعتقاد فقد 
ز
ز بأنه عملية تغيي  داخلية وخارجية، تتمثل العملية الداخلية ف ز بارسونر التمكي  عرف روث جي 

ذ القرار وحل مشكالته أما الخارجية فه القدرة عىل الفعل ومن ثم تفعيل القدرات والمعرفة الفرد بقدرته عىلي إتخا
.)رنا، ز الخارجر  م(2013واإلمكانيات وكافة الموارد الممكنة وخروجها الحي 

 عرفته إيمان البهواىسر  بالعملية الت  يتم من خاللها بناء وتوسيع قدرات المرأة األمية بالريف وتوظيف ه
ً
ه ذأيضا

القدرات للقيام بحق االختيار والتمتع بحياة أفضل من خالل امتالك القوة المعرفية الت  تساعدها عىل إكتشاف 
الذات وتغيي  الصورة السلبية عن نفسها، وتنمية وعيها بحقوقها وواجباتها والموازنة بينهما، وامتالك حرية اإلرادة 

ة عىل التغيي  اإليجائر للقيام بدورها االجتماغ واالقتصادى والثقة بالنفس والشعور بالقوة الداخلية والقدر 
 تنمية مجتمعها، ومن ثم القيام بواجب تعمي  

ز
والسياىس وتحمل المسئولية تجاه نفسها وأرستها والمشاركة ف

 م(2016األرض.)إيمان،

ز مثل النساء والفقراء الذين لديهم  أما  افق مع الناس المهمشي  ليم والخدمات فرض أقل للتعتوداردو يعرفه بأنه يي 
 جميع هذه 

ز
الطبية والرصف الصخ والمنافع األخرى، إذا أن النساء أقل تمكينا من الرجال ف

  Benneetم(، ولقد عرف 2019المجاالت.)حنان،
ز
ز أنه دعم إمكانية المرأة وقدرتها عىل التأثي  ف التمكي 

 حياتها ودعم قدراتها 
ز
 الموارد المؤسسات اإلجتماعية الت  تؤثر ف

ز
 حياتها وف

ز
عىل التحكم ف

 م(2010المتاحة.)رويدا،

اتيجية هو إزالة كافة المعوقات الثقافية،   سياق االسي 
ز
ز ف اتيجية الوطنية لدولة االمارات أن التمكي 

أوضحت االسي 
ها إن وجدت والت  من شأنها أن  يعية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، واإلدارية وغي  طل وتعرقل تعوالترسر

ا عملية الوصول إليه ما 
ً
 التنمية والحياة، كما أنها أيض

ز
ي مختلف القطاعات وتقلل من فرصها ف

ز
مشاركة المرأة ف

ي 
ز
ي تشكيل حياته الشخصية وحياة مجتمعه ف

ز
نصبو إليه وتنمية القدرات الذاتية للفرد؛ بهدف المشاركة اإليجابية ف

اتيجية الوطنية.سيةالمجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والسيا  . م(2021-2015)االسي 
ز المرأة  حيث يمكن تعريفه بأنه دعم قدرات المرأة من خالل  من التعريفات السابقة ايجاد تعريف جامع لتمكي 
ز إمكانياتها الذاتية ووصولها إىل المعرفة والحصول عىل الموارد بجودة والتعبي  عن رأيها وحرية االختيار، بما  تحسي 

 كافة اع عىل ذاتها وعىل أرستها والمجتمع المحيط ككل لتحقق المشاركة اليعود بالنف
ز
 لمجاالت. فعالة الكاملة ف

 
ن المرأة :  أبعاد   تمكي 
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54 
ن المرأة المرصيةتحقيق                                                                                                مزيد        ي ضوء تمكي 

ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ن وهما:   ن المرأة بعدين أساسيي   -تتخذ عملية تمكي 
يعية أوإدارية أو األالبعد  -أ  ماعية أوإجتول يركز عىل إزالة المعوقات الت  تعرقل مشاركة المرأة سواء كانت ترسر

 إقتصادية. 
 بناء القدرات أو توظيف  -ب

ز
 تقديم التسهيالت واالجراءات الت  تدعم مشاركة المرأة سواء ف

ز
البعد الثائز يتمثل ف

ز نوعا من الدعم الخارجر الذى تقدمه الحكومات والمنظمات الدولية  تلك القدرات، لذا يبدو التمكي 
 صورة سياسات عامة واجر 

ز
 الحياة السياسية والحقوقية ويتمثل ف

ز
اءات تستهدف دعم مشاركة النساء ف

 م(2016واالقتصاديةواالجتماعية.)وسيم،
ن المرأة:   آليات تمكي 

ن المرأة عل سبيل المثال:    هناك عدد من اآلليات ترسخ مبدأ تمكي 
 :  بناء الوىع لدى المرأة نفسها -أ

سها وحقوقها ولدى المجتمع عن األدوار من خالل التغيي  الجذرى للمفاهيم الخاطئة عند المرأة عن نف
ي بإمكان المرأة أن تمارسها كانسان

 . المختلفة الت 
 : تأهيل وبناء قدرات المرأة -ب

 خوض العملية 
ز
ي تحقق تنمية المرأة وتتسلح بالقدرات ف

امج التدريبية الت  من خالل الحصول عىل الير
 التنموية. 

 بناء القاعدة المعرفية للمرأة:  -ج
لدى المرأة المعرفة الصحيحة والمنفردة لضمان وصولها إىلي مواقع قيادية تؤثر بااليجاب وليست يتوافر 

ز وضعها وإدراكها   تحسي 
ز
مجرد نسب تحققت، مما يتطلب توفي  قنوات التعليم والثقافة الت  تساهم ف

 التنمية. 
ز
 بكافة المجاالت لتكون داعمة ف

ات ن المرأة أما عن مؤشر  م(0102)رانده، قياس تمكي 

 قياس مدى ن 
ن
ات الكمية والكيفية ف ن المرأة ، ومنها تساعد بعض المؤشر  : جاح سياسات تمكي 

ات الكمية:  -أ  المؤشر
 مواقع القيادة ومراكز صنع القرار.  نسبة (1

ز
 مشاركة المرأة ف

ي المجالس النيابية (2
ز
  .نسبة النساء ف

3)  
ز
  .عدد النساء اللوائ  يملكن حساب مرصف

 سن العملنسبة مشاركة النساء  (4
ز
ي سوق العمل ممن هن ف

ز
 ف

 معدالت محو أمية المرأة.  (5
ات الكيفية / النوعية:  -ب  المؤشر
ل (1) ز ي األعمال خارج الميز

ز
 .تغيي  مفاهيم المرأة حول إمكانية مشاركتهن الفعالة ف

ي األعمال العامة (2)
ز
ي إمكان مشاركتهن ف

ز
  .ثقة النساء ف

ي تقلد المناصب العامةتغيي  مفاهيم الرجال حول مقدرة  (3)
ز
 .النساء ف

ي للدرسة فيما يتعلق 
ن
وهو األمن القوىمي فقد تعددت التعاريف الخاصة باألمن القوىمي ولكن هناك بالمفهوم الثان

تعريف تستند اليه الدراسة وهو تعريف روبرت ماكنمار والذي يعد التعريف األشمل واألكير صلة بموضوع 
ي كتابه جوهر ا

ز
ألمن وجود جناجي لألمن القوىمي وهما االستقرار والتنمية ومن ثم بتحققهما الدراسة حيث ضح ف

يتحقق األمن القوىمي ولقد قصد بالتنمية قدرة الدولة عن إحداث التنمية الشاملة لجميع عناض مقدراتها 
ما بقيت  هالشاملة / السياسة ، الدبلوماسية ، اإلقتصادية ، اإلجتماعية ، العسكرية حيث تكون التنمية مستدام

ي قد تحيط بها
 . (McNamara,1986)الدولة ، وتكون قادرة عىل مواجهة المخاطر الت 
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ن المرأة المرصيةتحقيق                                                                                                مزيد        ي ضوء تمكي 

ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز جزء ال يتجزأ من التنمية وبتحقيقه تتحقق التنمية  ين الدراسة حيث يعتير التمكي  ز متغي  ي الربط بي 
من هنا يأئ 

ي مختلف المجاالت وتختص الدراسة بأربعة مجاالت 
ز
ومن ثم االستقرار لتحقيق األمن القوىمي بمتطلباته وهذا ف
ي لألمن القوىمي ، من ثم يقوم الجزء التاىلي بتحليل واقع المر 

ز
ي تواجه المرأة المرصية ف

 أة المرصية والتحديات الت 
ز وسد الفجوات الناتجة عن تلك التحديات المختلفة)مرفق  األربعة مجاالت والسياسات المختلفة لتحسي 

 الشكل(. 

ي الدولة المرصية
ن
 المناقشة و تحليل واقع المرأة ف

ي لها د 
ات الت  اللة مهمة لتحليل واقع المرأة المرصية حيث توضح االحصاءات الدولية والمحلية عدٍد من المؤرسر

   ، ز ز الجنسي  ز المرأة والمساواة بي   عدد من التقارير المتعلقة بتمكي 
ز
تشي  األرقام الدولية اىلي ظهر ترتيب مرص ف

 :  كاآلئ 
ية  -أ ي المرتبة 2019صادر عام ال Human Development Reportوفق تقرير التنمية البرسر

ز
م كانت مرص ف

ية،189جماىلي )( من إ116رقم )  م(2019( دولة.)تقرير التنمية البرسر

تيب )  Gender Development Index وفق مؤرسر التنمية النوعية -ب ضمن  ( دولة162( من )102كان الي 
 المجموعة الخامسة مجموعة الدول العربية. 

ية رقم )ظهر ترتيب  -ج  تقرير التنمية البرسر
ز
 م. 2019( دولة لعام 189( من إجماىل )116مرص ف

ز  -د ز الجنسي   تقرير الفجوة بي 
ز
( من إجماىل 134عىل المرتبة رقم ) Global Gender Gapحصلت مرص ف

 المشاركة االقتصادية 0.629، بقيمة )2020( دولة وفق بيانات التقرير الصادر عام 153)
ز
(، حيث سجلت ف

تيب رقم ) تيب ر 0.438( بقيمة   ) 140واتخاذ القرار الي   مجال التعليم الي 
ز
( 0.973( بقيمة )102قم )(، وف

يب رقم ) ي مجال الصحة والبقاء عىل الحياه الي 
ز
 مجال المشاركة0.974(  بقيمة )85وف

ز
تيب  ( وف السياسية الي 

 Global gender report,2020)(.)0.133( بقيمة) 103رقم )

ي األربعة مجاالت الخاصة بالدراسة ظهر نم 
ز
ات المختلفة ف ي أما فيما يتعلق بتحليل المؤرسر

ز
ات  وملحوظ ف  مؤرسر

ز فقد تم تجريم الزواج المبكر  يعات والقواني  ي المجال السياىسي وخاصة عىل مستوى الترسر
ز المرأة ، ففز تمكي 

 تم تغليظ عقوبة التحرش الجنس بقانون العقوبات 2008( لسنة 6927بإصدار قرار وزير العدل رقم )
ً
م، أيضا

 المادة ) 2014المعدل سنة 
ز
تغليظ عقوبة ختان اإلناث وتصل ( مكرًرا )ب(، 306المادة )( مكرًرا )أ( و 306ف

العقوبة إىل السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضز الفعل إىل الموت،  كما نص القانون 
عىل أنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنه وال تجاوز ثالث سنوات كل من قدم أنتر وتم ختانها عىل النحو 

  242منصوص عليه بالمادة ال
ز
مكررا من هذا القانون، وتم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء عىل ختان اإلناث ف

ز المجلس القوىم للطفولة واألمومة والمجلس القوىم للمرأة وعديد من الوزارات 2019عام  م بالتعاون بي 
 والجهات ذات الصلة . 

 قانون 
ز
م عىل أن الوظائف المدنية حق 2016الخدمة المدنية لعام كما تنص المادة االوىل من الباب األول ف

ز بسبب الدين أو الجنس أو ألى سبب آخر،  ز الموظفي  ز بي  ز عىل أساس الكفاءة والجدارة، ويحظر التميي  للمواطني 
 2017( لعام 2ينص قانون االستثمار رقم )و

ز
 المادة الثانية والمساواة ف

ز
ز الرجل والمرأة  ف الفرص  م عىل تكافؤ الفرص بي 

ز بسبب الجنس، كما تم  ي عام االستثمارية دون تميي 
ز
م بتغليظ العقوبة لكل من امتنع 2017تعديل قانون المواريث ف

اث.  غ من المي   عن تسليم أحد الورثة نصيبه الرسر
ي والمحليات فقد شهد مجلس النواب لعام  عضوة تحت قبته،  156م تواجد 2020فيما يتعلق بالتمثيل النيائر

ي حصدت فيها السيدات وفقا ل
ي القوائم االنتخابية ومن نجحوا عىل المقاعد الفردية الت 

ز
 142نتائج االنتخابات ف
ي أصدرها الرئيس عبدالفتاح  14مقعدا، ثم مع انضمام 

ز الت  سيدة تم إعالن أسمائهن ضمن قائمة المعيني 
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ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، وهو ما يعد أعىل نسبة بعدما وصلت مساهمة المرأة عام   2015السيسي
ز
ي إىل )م ف ( نائبة 89التمثيل النيائر

( دولة وفق تقرير 144( من )107( معينات، أصبح ترتيب مرص رقم )14منتخبات و) (75( منهن )%15بنسبة )
ز لعام  ز الجنسي   م. 2017المساواة بي 

وصلت المرأة المرصية إىل منصب مستشار السيد / رئيس الجمهورية لألمن فيما يتعلق بالمناصب القيادية فقد 
 لوزير العدل لقطاع المرأة والطفل، ومنصب مساعد أول لرئيس 

ً
القوىم، ونائب محافظ للبنك المركزى، ومساعدا

 عام 
ز
ز ف  مرص والعالم اإلسالىم بمحافظة أسوان. 2016مجلس الوزراء، وتعيي 

ز
غي ف

 م أول مأذون رسر
 تولت المرأة مناصب دولية عديدة مثل وكيل السكرتي  العام لمنظمة 

ً
 األمم المتحدة، والنائب األول لرئيسأيضا

ز العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب األمم  اء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته، ووكيل األمي  لجنة الخير
المتحدة للمخدرات والجريمة ومنصب عضو المجلس االستشاري لالتحاد اإلفريف  لمكافحة الفساد، مفوض 

. البنية التحتيه والطاقة   باإلتحاد االفريف 
 الحقائب الوزارية عام 

ز
( وزيرات 8م،حيث وصلت إىل )2019ولقد وصلت المرأة المرصية إىل أعىل نسبة مشاركة ف

، التخطيط والتنمية االقتصادية، التضامن االجتماغ، التجارة %25بنسبة ) ( لوزارات: الصحة، التعاون الدوىلي
ز بالخا  والصناعة، الهجرة وشئون المرصيي 

ز
رج، الثقافة، البيئة. هذا إىل جانب توىل المرأة منصب نائب وزير ف

السياحة لشئون السياحة، وصلت المرأة إىل مناصب دبلوماسية  -وزارات: االتصاالت لشئون التطوير السياىس
 الدفعات حديثة االلتحاق بالكادر الدبلوماىس. 33بنسبة )

ز
  (% ف

 مرص ل
ز
ز ف ز )تولت المرأة منصب محافظ مرتي  ة ودمياط، وتم تعيي  ز سيدات %32محافظات البحي  ( من نواب المحافظي 

ة  –م بمحافظات: أسوان 2019( سيدات عام 7من القيادات الشابة بعدد ) ز قية   –الجي   -جنوب سيناء  –مطروح  -الرسر
ي مرص ليصل إىل )المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، ولقد  -االسكندرية

ز
( قاضية، وتم 66إرتفع عدد القاضيات ف

ز  ) ي مرص. 6تعيي 
ز
 ( سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة ألول مرة ف

 
ز
 المناصب القضائية حيث كانت أول سيدة قاضية ف

ز
م بالمحكمه الدستوريه 2003عام  مرص تواجدت المراة ف
 عام 

ز
ز 2018العليا. وف ز أول امرأة قاضية كرئيس بمحكمة طنطا االقتصادية، كما تم تعيي  م تم صدور قرار تعيي 

 النيابة اإلدارية 436م كرئيسات لهيئة النيابة اإلدارية، إىل جانب تواجد )2000أرب  ع سيدات منذ عام 
ز
( امرأة ف

ز )%25بنسبة )  رئاسة أقسام وفروع رئيسية 6( ، وتعيي 
ز
( سيدات من المستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ف

 وظائف اإلدارة العليا القطاع  2017/ 2016تشي  إحصاءات عام ، لذلك م(2017)نهاد،بالهيئة. 
ز
إىل مشاركة المرأة ف

 عام %9.6م مقارنة بنسبه )2017/ 2016( لعام %16الحكوىم. حيث إرتفعت إىل )
ز
 . م2016/ 2015( ف

 عام 
ز
ي ف

( من إجماىل قوة العمل %21م تمثل اإلناث نسبة التتجاوز )2018فيما يتعلق بالمجال االقتصادي، ففز
 قوة العمل لتصبح )2017( لعام %23.8مقارنة بنسبتها )

ز
م 2018( لعام %20.9م، كما انخفضت نسبة اإلناث ف

،2017( لعام %23.8مقارنة بنسبة ) ي
(، كما تصل نسبة مشاركة العامالت بالقطاع الحكوىم م2017)تقرير احصائ 

 مجال الشئون %21.3(، )%25.3م إىل )2017/ 2016للجهاز اإلدارى واإلدارة المحلية والهيئات الخدمية عام 
ز
( ف

 مجال حماية البيئة، )%17االقتصادية،)
ز
 مجال الشباب والثقافة والدين، )%14.5( ف

ز
 مجال التعليم %25.9( ف

ز
( ف

 مجال الحماية االجتماعية. 4.25%،)
ز
   ( ف

 الرب  ع األول من عام 
ز
ز االناث ف ( مقارنة %21.4م، حيث وصلت إىل ) 2018ولقد إنخفضت معدالت البطالة بي 

 خريجات المؤهل الجامغ وفوق الجامغ والمؤهل 2017( لعام %23.1بنسبة )
ز
م، وتظهر أعىل معدالت بطالة ف

.)مرفق شكل  ة  معدالت بطالة اإلناثيوضح  2المتوسط الفتز بالنسبة للحرصز  -م2013وفق الحالة التعليمية خالل الفي 
 م(. 2018

 عام 
ز
ق األوسط ف  منطقة الرسر

ز
 طبقت مرص كأول دولة ف

ً
 2019أيضا

ز
وع القضاء عىل الفجوة النوعية ف م مرسر
ز لوزارة السياحة بدعم من منتدى االقتصاد  ز العام والخاص التابعي  ز القطاعي  المشاركة االقتصادية بالتعاون بي 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – تموز   – 15                                                                       (  -  68 50) ص:  ثالثالبحث ال –األول  العدد  – العاشر المجلد 

 

57 
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ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 القوى العاملة وتعزيز المبادرات الت  العالىم، و 
ز
ز ف ز الجنسي  ى لدعم المساواة بي  كات الكير وع دافع للرسر هذا المرسر

 والعمل 
 
 التعليم الفندف

ز
 جذب المرأة للعمل بهذا القطاع، ألن االحصائيات تؤكد إنخفاض نسب االناث ف

ز
تساهم ف

 هذا المجال)خطاب النوايا،
ز
 م(2019ف

ي المجال اإلجتماغي وا
ز
، أوضحت ف ي

ز
 إحصاءات عام لثقاف

ز
( من إجماىل %47.6م أن نسبة المرأة ) 2019ظهر ف

أعىل نسبة  اإلناثتمثل ، سنة (25)سنه، وسن الزواج للمرأة عند ( 73.9)سكان مرص، وتوقع الحياة عند الميالد 
 الفئة العمرية من )

ز
 الفئة العمرية )%50.6( سنة بنسبة )29-25من السكان ف

ز
 . )%48.6(( بنسبة 24-20( ، وف

 هذا المجال مثل: مبادرة   كما تم
ز
امج والمبادرات الداعمة للمرأة ف مليون صحة للكشف  100تنفيذ العديد من الير

ار تخفيض قوائم انتظ -مبادرة السيدات الحوامل–رأة المرصية مبادرة دعم صحة الم –المبكر عن رسطان الثدى 
 من  –دووى  –بنت  نور عيتز  –ال للعنف ضد المرأة  -بمؤسسة بهية 

ً
حمالت طرق األبواب، كما تم اقامة عدد

ز الخصائص السكانية.   ج األسمرات لتحسي 
ز
ي تستهدف المرأة ف

امج التنموية الت   الير

 تم إنشاء 
ً
م برئاسة 2019دة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المرصية الحكومية حت  عام ( وح21) عددأيضا

ورة تكليف أحد أساتذة القانون ليكون مسئولة  السادة رؤساء الجامعات وعضوية عدد منأعضاء هيئة التدريس مع ضز
 القضايا من الناحية القانونية وفق قانون الجامعات المرصية الحكومية، وتق

ز
يد من دم تلك الوحدات عدعن البت ف

المهام أهمها رفع الوغ داخل المجتمع الجامغ بأشكال العنف ضد المرأة وآليات التصدى له بالتعاون مع الجهات 
 القطاعات اإلدارية 

ز
ذات الصلة، فه تستهدف عضوات هيئة التدريس وطالبات الجامعات وأيضا العامالت ف

 حال التعرض ألى نوع ن أنواع العنف، وتنفيذ عدد من لقاءات بالجامعة، حيث تقدم خدمات قانونية واس
ز
تشارات ف

التوعية والندوات والمعسكرات للطالب داخل الحرم الجامغ، إىل جانب األنشطة الت  تنفذ لخدمة المجتمع خارج 
 أسوار الجامعة. 

ولقد اهتمت عديد من الكليات بتواجد آليات لتلف  شكاوى المرأة والبت فيها قانونيا مثل انشاء لجنه قانونيه دائمه 
 جامعة بورسعيد وأيضا 

ز
ي لجميع قضايا المرأة ف

من الفقهاء داخل الجامعه لمتابعه ورصد وتحليل الشأن القانوئز
( دور دور استضافة للمرأة المعرضة للعنف، وه 8عدد ) وجود وحدة المساعده القانونيه للمرأة، هذا باالضافة إىل

دور تابعة لوزارة التضامن االجتماغ ويديرها بعض الجمعيات األهلية بهدف وجود مكان آمن يستقبل السيدات 
 كل المحافظات . كما تقدم دور االستضافة بعض الدورات 

ز
المعرضات للعنف ولكن عددها قليل وليست متوافرة ف

 عام التد
ز
وعات تحقق عائد اقتصادى، وتم تطوير تلك الدور ف م بالتعاون 2019ريبية للمرأة خاصة التدريب عىل مرسر

ز المرأة.  ز وتمكي  ز الجنسي   مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بي 

 ،
ً
 وأمنيا

ً
 8م، حيث تشارك بعدد )2019عام  احصاءاتوفق ( دول 10تعتير مرص من أعىل )عسكريا

ز
( سيدات ف

 مستويات قيادية بوزارة حيث   (،UN Report,2019(.)%0.21حفظ السالم بنسبة ) قوات
ز
تتواجد المرأة ف
 دوريات حفظ األمن، وتم 

ز
واد تدريس عديد من المالداخلية حيث وصلت لرتبه لواء، إىل جانب مشاركة المرأة ف

 عديد من الجامعات الحكو 
ز
ز وحماية المرأة وحقوق اإلنسان ف  المتعلقة بتمكي 

ً
 تشارك امية المرصية، أيضا

ز
لمرأة ف

 مجال التمريض والمعاهد الطبية ( سيدة عاملة، 4000العمل بمصانع االنتاج الحرئر بمايقارب عدد )
ز
تتواجد المرأة ف

 قطاع النقل البحرى حيث وصل عدد العامالت )
ز
( %12( سيدة بنسبة )1428العسكرية، تتواجد المرأة المرصية ف

ي قط
ز
ز ف  عام من العاملي 

ز
م . كما شهدت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 2019اع النقل البحرى ف

ي مرص. 2013البحرى عام 
ز
  م تخري    ج أول فتاة مرصية قبطان ف
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ن المرأة المرصيةتحقيق                                                                                                مزيد        ي ضوء تمكي 

ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بعثات حفظ السالم، كما تم تكريم إحدى الضابطات المرصيات ضمن 
ز
تطورت مشاركة الضابطات المرصيات ف

ز من مختلف البلدان، من جانب قائد قوة بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق ( من حفظة السالم 51) العسكريي 
ي جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وأكدت مرص خالل المؤتمر الوزارى لحفظ السالم، والذى عقد 

ز
االستقرار ف

 (. %10م بزيادة نسبة المرأة المشاركة إىل )2019مارس 
ز المرأة، وحمايتها من كافة بالرغم من أن مرص من أوائل الدول  الت  اهتمت بتوقيع االتفاقيات المتعلقة بتمكي 

ات   التنمية، إال أنه مازالت مؤرسر
ز
 استقرار البالد والمشاركة ف

ز
أشكال العنف، مما يعكس الدعم الكامل لدور المرأة ف

ز ترت  المجال االقتصادى، وألن عملية التمكي 
ز
 بعض المجاالت خاصة ف

ز
انب أساسية بط بثالث جو المرأة ضعيفة ف

 قدراتها الذاتية، قدرتها عىل الوصول إىل المعلومات إلتخاذ القرار، ودعم المجتمع المحيط لتكون 
ز
وه ثقة المرأة ف

ة لقضية بعينها واالعتماد عىل قياس الجانب   المجتمع، نجد عىل أرض الواقع أن مايتم جهود مبارسر
ز
عنرص فاعل ف

ز الجهات ذات الصلة وأهميه وقياسه من الجانب الكيفز الكىم، بينما األمر يتطلب  إتخاذ التدابي  بشكل تكامىل بي 
) النوغ( مع االهتمام بمراحل التقويم وتصميم نماذج تقييم األثر عىل المدى الطويل، ليكون جهد متكامل يصب 

 مصلحة المرأة والمجتمع والدولة. 
ز
 ف

ي تؤثر لذلك نتج عن تحليل االحصائيات السابقة عدٍد 
ي المجاالت المختلفة والت 

ز
ي تواجه المرأة ف

 من التحديات الت 
، مازال هناك  ي المجال السياىسي

عف نسب ضعىل التنمية بشكل عام ومن ثم تحقيق متطلبات األمن القوىمي ففز
 المناصب القيادية عىل مستوى الوزارات منها: التنمية المحلية )

ز
وة المع%7تمثيل المرأة ف ول والير دنية (، البي 

كات واالتحادات والنقابات مما يضعف %9( والنقل )8%)  مجالس إدارات الرسر
ز
(، أيضا عدم تخصيص كوتا للمرأة ف

 :  نسب تمثيلها لبعض األسباب كاآلئ 
.  -أ  النشاط النقائر

ز
ز أدوارها المتعدة لتتمكن من المشاركة ف  عدم قدرة المرأة عىل إحداث توازن بي 

ات النقابية القادرة عىل إدارة العمل النقائر ووضع ضعف مؤهالت المرأة المعرفية  -ب داخل النقابات ونقص الخير
 خطط تنفيذية من أجل تفعيل العضوية . 

 وتقسيم العمل عىل أساس  -ج
 
ف  األجور والي 

ز
ز ف  العمل والتميي 

ز
عدم تبتز النقابات برنامج بشأن قضايا المرأة ف

 الجنس
 النقابات.  -د

ز
 ضعف الوغ بأهمية دور المرأة ف

 عدم تفعيل وتقييم دور لجان المرأة بالنقابات.  -ه
  -و

ز
 لوائح النقابات تحقق التمثيل العادل للمرأة داخل مواقع صنع القرار ف

ز
عدم وجود آليات واجراءات ف

 النقابات. 
 حل  -ز

ز
عدم وجود وحدة قانونية داخل النقابات لتقديم الدعم القانوئز والقضائ  للعضوات، واالعتماد ف

 بادرات الفردية والتدخالت الشخصية من خالل مواقعهن الوظيفية. المشكالت عىل الم
ي المجال السياىسي إتساع الفجوة النوعية داخل الهيئات القضائية، فمازالت جهات قضائية  

ز
من ضمن التحديات ف

 تصل نسبة المرأة الت  ليس لديها بطاقة الرقم 
ً
لقوىم اكمجلس الدولة والنيابة العامة التدعم تواجد المرأة، أيضا

تب عىل ذلك حرمانهن من ممارسة الحقوق أو الحصول عىل الخدمات االجتماعية %0.5إىل مايقرب من ) ( ، يي 
والفرص االقتصادية سواء فرصة عمل أو القروض والنفاذ إىل الخدمات المالية وإتمام المعامالت 

اتيجية الوطنية   م(. 2030-الرسمية.)االسي 
، هناك العديد من ال

ً
امج التدريبية الموجهة لإلناث من خالل مراكز التدريب تحديات منها إقتصاديا نمطية الير

ة بالمحافظات التابعة لوزارة القوى العاملة، دون اإلعتماد عىل برامج لصناعات تحقق قيمة مضافة أو  المنترسر
 إنتشار األمية الرقمية والتكنولوجية خاصة المرأة الف

ً
ى، أيضا ة، من التصناعات مغذية لصناعات كير حديات قي 

 المناطق المهمشة هذا باالضافة اىلي إنخفاض مساهمة 
ز
االقتصادية ضعف البنية التحتية لتوصيل الخدمة خاصة ف
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ن المرأة المرصيةتحقيق                                                                                                مزيد        ي ضوء تمكي 

ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وظائف. 
ز
 من العمل ف

ً
ل بدال ز  الميز

ز
 قوة العمل ألن عدد كبي  من غي  المتعلمات تفضلن البقاء ف

ز
 المرأة ف

ز الحصول ع ىل فرص عمل أفضل أو عائد أعىل وأكير أمانا يمكن أن يرجع للوضع عدم تعليم اإلناث يحول بينها وبي 
( %21.4م أنه وصلت بطالة االناث إىل )2018االقتصادى لألرسة أو ثقافة مجتمعية حيث تشي  إحصاءات عام 

 
ز
كز ف ، وتي   صاحبات المؤهل الجامغ وفوق الجامغ والثانوية العامة والمؤهل المتوسط الفتز

ز
وترتكز ف
( %49.7( وأسوان )%39.7( ودمياط )%73.6( وشمال سيناء)%50.2ت: البحر األحمر)محافظا
 محافظات: كفر الشيخ )%38واألقرص)

ز
(، بتز سويف %8.2(، المنوفية )%7.4(، بينما تقل معدالت البطالة ف

ز األميات وحامىل شهادة القراءة والكتابة %1(، كما تقل عن نسبة )%5(، الوادى الجديد )9%) مما يعكس ( بي 
 األعمال الدنيا والمؤقتة والموسمية الت  التخضع لرقابة الحكومة، وبالتاىل تحىطز بعمل ذو 

ز
تركز عمالة المرأة ف

، ي
 م(. 2019امتيازات وأجر أقل ال يرتبط بالتنمية االقتصادية للدولة ألنه عمل غي  رسىم.)الكتاب االحصائ 

و   المرسر
ز
فعىل  ،عات القومية الت  تنفذها الدولة يعد بمثابة تحد إقتصادي آخر عدم تخصيص نسبة )كوتا( لتشغيل المرأة ف

الرغم من توقيع برتوكوالت تعاون عن مبادرة الشمول الماىل للمرأة لتحقيق أهداف برنامج اإلصالح االقتصادى، 
 لكن مازالت نسبة صاحبات الحسابات البنكية ضعيفة، فبعض المحافظات ليس بها فروع للبنوك. 

 قسم المنظمات والهيئات الدولية  ضعف نسب
ز
 أقسام األنشطة االقتصادية حيث تمثل ف

ز
مشاركة المرأة ف

 قسم إمدادات الكهرباء واألنشطة اإلدارية وخدمات الدعم )
ز
 %0.4واالقليمية والسفارات نسبة )صفر%(،ف

ز
( وف

 التعليم )(، وتمثل أعىل نسبة مشاركة %0.5شبكات الرصف الصخ وإدارة معالجة النفايات )
ز
 %22.6ف

ز
(، وف

 تجارة الجملة والتجزئة )18.4الزراعة وصيد االسماك )
ز
ة %1(، والمعلومات واالتصاالت )%13.6(، وف (.)النرسر

 م(2018الرب  ع سنوية،
وس كوفيد )  مختلف فئات الدخل 19تظهر تقديرات منظمة العمل الدولية إزاء في 

ز
( سيكون هناك خسائر فادحة ف

 الرسر 
ز
( مليون عامل بدوام كامل عىل مستوى العالم، 100( بحواىل )%7يحة العليا من الدخل المتوسط )وبشكل خاص ف

 القطاعات األكير عرضه ه خدمات االقامة والطعام والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة وأنشطة 
ز
حيث تظهر ف

ك ت ز فيها المرأة مما سيؤثر عىل نسبة العامال األعمال واالنشطة اإلدارية، نالحظ وفق احصائيات مرص أن هذه االعمال تي 
 هذه القطاعات وارتفاع معدالت البطالة وبالتاىل التأثي  عىل وضعها االقتصادى واالجتماغ لها والرستها، مما يتطلب 

ز
ف

  ةإيجاد بدائل لنوعية مهام يمكن أن تقوم بها المرأة الستمرار مصدر الدخل. بينما سوف يستمر االعتماد عىل المرأ
ز
ف
 
ز
 خط الدفاع األول الستمرار المجتمعات، حيث تمثل المرأة العاملة ف

ز
القطاع الصخ والتعليم باعتبارهما قطاعان ف

 (Monitor,2020(%.)91التمريض مايقرب من )
 تنفيذ 

ز
هذا باالضافة اىلي عدم توافر قاعدة بيانات عن أماكن انتشار حاضنات األعمال الت  يمكن أن تساعد المرأة ف

ز القدرة عىل الخروج للسوق والمنافسة، مع عدم   طور النمو وتوفي  الدعم الالزم لحي 
ز
وعات ف واحتضان المرسر

ز أو خدمات لعامالت المنازل، ألنه قطاع غي  منظم وليس له قانون ينص عىل أى حقوق للفئة العاملة  وجود تأمي 
 هذا القطاع أو وجود نقابة أو رابطة تعكس حقوق وتنظيم تلك 

ز
 العمالة. ف

 
ً
ونية أو قنوات تسويق معلنة لتطوير منتجات المرأة اليدوية خاصة المنتجات أيضا قلة أو ندرة توافر منصات إليكي 

كز  وعات إنتاجية بيئية نادرة لتصديرها للخارج بجودة اعتمادا عىل الخريطة االستثمارية للدولة، تي  ي تنفذ مرسر
الت 

 القطاع غي  المنظم مث
ز
 أعمال التطريز عمالة المرأة ف

ز
ل قطاع الزراعة سواء جتز الحبوب أو الحصاد والصيد، وف

لية والعمل التجارى والخدىم، حيث أن متطلبات هذا العمل تكتفز بالتحصيل العلىم  ز والحياكة والخدمة الميز
ة قريبة من السكن، كما   مهن صغي 

ز
ي المنخفض إىل جانب ثقافة المجتمع لعمل الفتيات ف

ن بعض أ والتأهيل المهتز
ل. بالتاىل تحصل المرأة عىلي أجور أقل ومحرومة من بعض خدمات الحماية 

ز االعمال يمكن أن تنفذ داخل الميز
ىل ضمن  ز اف بالعمل الميز اإلجتماعية أو األجازات مدفوعة األجر ومهددة بضياع فرصة العمل إىل جانب عدم االعي 

 اقتصاد الدولة. 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ،  الريف لألسباب التاليه: العادات صعوبة خفض معد عىل الجانب اإلجتماغي
ز
ز اإلناث خاصة ف الت محو األمية بي 

ةالثقافية الت  مازالت تحرم اإلناث من استكمال التعليم، و  المناطق الفقي 
ز
 عدم االهتمام بجودة التعليم خاصة ف

، هذا مع  و االنارة أو ه أضعف البنية التحتيه لبعض المدارس مثل توافر خدمات الميا والمهمشة ذات تكدس سكائز
ل بمسافات طويلة مع عدم توافر وسيلة انتقال،  ز  ابتعاد بعض المدارس عن الميز

ً
مساحة جيدة دخل الفصول، أيضا

ي 
ز
 المجتمع المحيط ف

ز
رفض األرسة استكمال التعليم لعدم توافر فرص عمل مناسبة يمكن أن تلتحق بها اإلناث ف

ي االعتبار 
ز
 تزوي    ج ضوء أمية األب واألم، مع االخذ ف

ز
، وثقافة األرسة ف اإلضطرار إىل التحرك من الريف إىل الحرصز

 تدئز الوضع االقتصادى لألرسة وتفضيل تعليم األبن عن البنت ، مع عدم احتساب معدالت 
ً
الفتاة مبكرا، أيضا

 المراحلة الثانوية، وبالتاىل لم يتم دراسة الثغرات الت  تؤدى لعزوف الف
ز
يات عن تترسب اإلناث من التعليم ف

 استكمال التعليم. 
ل وساعات العمل المرنة ألصحاب االعمال، فالمرأة غي  العاملة والعاملة لديهن  ز

عدم انتشار ثقافة العمل من الميز
 الغالب تضعف بالقيود الت  تفرضها االرس والظروف االجتماعية والشعور بعدم األمان وعدم 

ز
طموحات مهنية والت  ف

ف معظم النساء بأن الدافع الرئيس للنساء للعمل هو الحاجة إىل الدخل، وعىل الرغم التفضيل، ففز داخل  األرسة، يعي 
ل هو المسغ األكير قيمة وبالتاىل تضخ بوظائفهن الت  تدر راتب إذا تعارضت مع  ز ن أن الميز من ذلك فالنساء يعتير

ماتهن تجاه أرسهن. إىل جانب شعور بعض النساء بعدم األمان مم ز  الغالب قيود عىل حياتهم اليوميةإلي 
ز
، ا يفرض ف

ل بمفردهم، حت  لمجرد وقت قصي  سواء للمهام اليومية أو  ز  الميز
ز
ة من النساء ال يستطعن ترك أطفالهن ف فنسبة كبي 

ة،زيارة األقارب بسبب شعورهن بعدم األمن  م(2016.)تقرير بصي 
ز الجه  عدم وجود برامج ثقافية اجتماعية رياضية بي 

ً
ات ذات الصلة موجهة لإلناث، هذا مع استمرار ثقافة أيضا

ل دون مشاركة الرجل، بالرغم من أن آراء عينة  ز األدوار النمطية للمرأة عن مسئوليتها تجاه األرسة داخل الميز
 المسئولية العائلية، وتشي  االحصائيات أن المرأة تقضز أضعاف 

ز
االستبيان أكدت عىل أهمية مشاركة الرجل ف

ىل ورعاية كبار السن. وقت الرج ز ز عىل العمل الميز كي 
 األعمال غي  مدفوعة األجر بالي 

ز
 ل ف

وس كوفيد ز المرأة، في  ي تضع بعض التحديات عىل تمكي 
وس  حيث  19من المؤثرات الحالية الت  يعتير انتشار في 

السلبية عىل استقرار الدول وخاصة وضع المرأة اإلقتصادى واإلجتماغ،  حيث أنها ( من المؤثرات 19كوفيد )
 اقتصاديا خاصة المرأة غي  القادرة عىل 

ً
 وعبا

ً
تتحمل المرأة أعباء أكير حده وقت األزمات مما يجعلها تزداد فقرا

  تحمل أعباء الحياة لها وألبناؤها نتيجة الظروف االجتماعية، هذا إىل جانب العبء
ز
 المزدوج عىل المرأة العاملة ف

ز أدوارها داخل وخارج األرسة ، كما  لمرض تأثي  يؤثر تفسر االقطاع الصخ سواء طبيبة أو ممرضة وكيفية التوزان بي 
 مضاعف عىل المرأة المهمشة وذات اإلعاقة والمسنة. 

جراءات لحمايتها وقدرتها عىل (% من القوى العاملة بالقطاع الصخ واالجتماغ، مما يتطلب ا70تمثل المرأة )
ز حياتها وعملها.   التوازن بي 

،
ً
 وأمنيا

ً
 القوات  عسكريا

ز
 المستويات المختلفة بقوات حفظ السالم، قرص مشاركة المرأة ف

ز
ضعف مشاركة المرأة ف

 قطاع األمن الداخىل 
ز
 عن مشاركة المرأة ف

ز
 عدم االعالم الكاف

ً
معاونات )المسلحة عىل تقديم الخدمات الطبية، أيضا

أمن(، حيث أنه تم تخري    ج عدد أرب  ع دفعات من النساء حت  اآلن، استمرار بعض ممارسات العنف ضد المرأة / 
 المناطق المهمشة ، هذا مع عدم صدور قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة. 

ز
 الفتاة خاصة ف

العاقة عىل مستوى المحافظات باالضافة اىل ذلك عدم وجود دراسة قومية تعكس نسب انتشار المرأة ذات ا
( من إجماىل األشخاص % 46.1ونوعية االعاقة وأشكال العنف الممكن أن تتعرض له، حيث تمثل االناث نسبة )
ة اىلي المطلقة تمثل نسبة ) ي االعاقة ذات الصعوبة من الكبي 

ز
(، واالعاقة ذات الصعوبة %1.19ذوى االعاقة، وف

  (. % 4.23) من البسيطة إىلي المطلقة تمثل نسبة 
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ن المرأة المرصيةتحقيق                                                                                                مزيد        ي ضوء تمكي 

ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ن المرأة:   توصيات البحث من خالل السياسات المختلفة لمواجهة التحديات الخاصة بتمكي 

ي األربعة مجاالت تم عمل تحليل نقاط القوة والضعف 
ز
ات المختلفة والتحديات المختلفة ف بعد تحليل المؤرسر

 عىل النقاط السابقة وهذا كما هو موضح) بالشكل مرفق
ً
ي من (، من الممكن  3بناءا

تحديد بعض السياسات الت 
 : ي المجاالت األربعة كالتاىلي

ز
 شأنها تقلل من هذه التحديات  ف

 : ي المجال السياسي
ن
 -ف

 لجان اختيار قيادات اإلدارات العليا لضمان إتاحة الفرصة للمرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ  -
ز
إتباع معايي  ذات شفافية ف

 الفرص. 

 كافةاستمرار تنفيذ برامج تأهيل القيادات  -
ز
 الوظائف القيادية العليا ف

ز
 النسائية لزيادة نسبة مشاركة المرأة ف

 المجاالت. 

كات واالتحادات والنقابات.  -  مجالس إدارة الرسر
ز
 تخصيص حصة للمرأة ف

 المجال السياىس.  -
ز
 تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات اإلناث ف

نوى والمحافظات، للقدرة عىل تنفيذ برنامج ستفعيل وإعادة هيكلة وحدات تكافؤ الفرص عىل مستوى الوزارات  -
ز المرأة.   بمخصصات مالية يستهدف أنشطة لتمكي 

اكات -  مع منظمات المجتمع المدئز لتنفيذ برامج توعية.  إنشاء رسر

 إتخاذ تدابي  لتقييم أثر النظم االنتخابية عىل التمثيل السياىس للمرأة.  -

 السياسية. وضع إجراءات إنشاء لجان المرأة داخل األحزاب  -

-  . ز ز الجنسي   سد الفجوة بي 
ز
ات والممارسات الجيدة مع دول متقدمه ف  تبادل الخير

 توفي  كافة االحصائيات المتعلقة بالمرأة مصنفة حسب الجنس ومحدثة.  -
ي المجال االقتصادي : 

ن
 ف

ز عىل، وظائف المستقبل ربط مجاالت عمل المرأة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناغ - كي 
لمتعطالت ا بالي 

 والعائدات إىل سوق العمل. 

 مجال العمل.  -
ز
ية ضد المرأة ف ز  اتخاذ تدابي  لرصد الممارسات التميي 

 العمل.  -
ز
ز الحماية الصحية والسالمة المهنية للمرأة ف  متابعة تفعيل قواني 

 المحافظات الت  تدعم الصناعة المرصية وذات -
ز
لطبيعة ا اتخاذ اجراءات تشجيع التدريب التحويىل لإلناث ف

 السياحية. 

 عام  -
ز
استمرار وتعميم مبادرة السيارات المتنقلة لدعم التدريب المهتز للمرأة والت  أطلقتها وزارة القوى العاملة ف

ة . 2020  م بمحافظات مطروح، أسوان، القليوبية، والبحي 

 داغ. تنفيذ برامج تدريبية تستهدف بناء قدرات المرأة الريفية اعتمادا عىل االقتصاد االب -

تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات اإلناث عىل تطوير أشكال المنتجات اليدوية واالستعانة بطالب فنون تطبيقية  -
 المتطور للمنتجات . 

ز
 وفنون جميلة إلبراز الطابع الحرف

ة القوى العاملة المتعلقة لالعالن عن الفرص المتاحة.  -  توسيع انتشار نرسر

وعاتهن ضمن القطاع الرسىم. دعم رائدات االعمال وتقديم تسه -  يالت وامتيازات لتسجيل مرسر
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ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وعات اقتصادية تحقق قيمة مضافة أو صناعات مغذية  -  تنفيذ مرسر
ز
ات والممارسات الجيدة ف تبادل الخير

ى.   لصناعات كير

 القطاع غي  الرسىم.  -
ز
 وضع نظام حماية للعامالت ف

 البحوث. إنشاء مرصد تشغيل اإلناث من أجل توثيق الجهود ونرسر نتائج  -

 تقييم سياسات التعليم المهتز وإعادة تدريب المرأة العائدة إىل سوق العمل.  -

 توفي  محفزات من جانب الدولة لتشجيع أصحاب األعمال لتوفي  فرص عمل لإلناث.  -

  .إبراز الصناعات الت  تنفذها المرأة ضمن الخريطة االستثمارية للدولة -

 ضمن الناتج المحىل اإلجماىل. إدراج اقتصاد الرعاية غي  مدفوع األجر  -
 : ي المجال اإلجتماىعي

ن
 ف

ونية.  -  تشجيع المراكز االحصائية للحصول عىلي شهادة احصاءات النوع اإلجتماغ اإلليكي 

 مجال الصحة والتغذية للحد من األمراض.  المرأةرفع وغ  -
ز
 ف

ز خدمات مكاتب اإلرشاد األرسى.  -  تنفيذ دورات تدريبية لتحسي 

ز المرأة.  رفع قدرات المؤسسات -  اإلعالمية حول قضايا تمكي 

ستخدام القوة الناعمة لتعزيز صورة المرأة المرصية والتصدى للغزو الفكرى وااليدولوجر الغي  متوافق مع ا -
 الهوية المرصية . 

 المجتمع.  -
ز
سيخ العقيدة الدينية الصحيحة عن دور المرأة ف  االهتمام بي 

اتيجية الوطنية لمكافحة - اتيجية 2015العنف ضد المرأة  تقييم تنفيذ االسي  م ، وإعادة صياغه مضمون االسي 
 المدة مع أهداف التنمية المستدامة. 2030لخطة عرسر سنوات حت  عام  

ز
 م لتتماىسر ف

 تشجيع انتشار المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد وربط محو األمية بالفرص االقتصادية.  -

ز الجدد عىل المشاركة برام -  ضوء تنفيذهمتشجيع الخريجي 
ز
 ج القضاء عىل األمية الرقمية والتكنولوجية للمرأة ف

 للخدمة العامة. 

 المجتمع وتأثي  تمكينها عىل  -
ز
تنفيذ لقاءات توعية تستهدف الرجال لتصحيح الصورة النمطية عن دور المرأة ف

 تحقيق التنمية. 

بية الوطنية ضمن المواد األساسية  - بية الدينية والي   المناهج التعليمية. إعادة مادة الي 
ز
 ف

 : ي
ي المجال العسكري واألمنن

ن
 ف

 قطاعات األمن الداخىل.  -
ز
 زيادة نسبة تمثيل المرأة ف

 المناصب القيادية بقطاعات األمن.  -
ز
 إبراز الصورة االيجابية عن تواجد المرأة ف

 تحقيق الخطة  -
ز
 مجال التطرف واإلرهاب تساهم ف

ز
ز المرأة ف ات خاصة بتمكي  لمراة الوطنية لاعتماد مؤرسر

 والسلم واألمن. 

 مجال الفنون لنرسر ثقافة السلم واالمن.  -
ز
 استخدام قدرات المرأة ف

 تفعيل آليه الخط الساخن لشكاوى المرأة.  -

 قضايا االحوال الشخصية( وضع تدابي  لسهولة ورسعة وصول المرأة إىل التقاضز )خفض مدة التقاضز  -
ز
 . خاصة ف

 ة عىل الخدمات االجتماعية. تفعيل آليات حصول المرأة المعنف -

ز اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة ضمن مناهج األكاديميات األمنية والعسكرية، ومناهج التعليم  - تضمي 
 األساىس. 
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ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز المتعلقة بحماية المرأة لتتفق مع األوضاع الحالية مثل قانون األحوال  -  القواني 
ز
إجراء بعض التعديالت ف

 قانون الزواج المبكر ليكون )تجريم الشخصية وتزوي    ج القاضات و 
ز
الزواج القرصى وختان اإلناث، وتغيي  نص ف

 إبرام( بدال من )تجريم عقد( لضمان تطبيق عقوبة الزواج تحت السن. 

 برامج الحماية االجتماعية واالقتصادية للناجيات من العنفتعزيز  -

 قوات حفظ األمن والسالم وبرامج مكافحة -
ز
 التطرف واالرهاب.  توسيع مشاركة المرأة ف

عية.  -  المناطق الحدودية لتعزيز المواطنة واالنتماء والحد من الهجرة غي  الرسر
ز
 بناء كوادر من القيادات النسائية ف

 األمن والسالم.  -
ز
اتيجية اإلقليمية لحماية المرأة العربية ف  تفعيل اإلسي 

 إتخاذ تدابي  لحرص مدى انتشار العنف للمرأة ذات االعاقة.  -

ز صحتها النفسية والمعنوية إلعادة اتخاذ ت - دابي  لحماية المرأة مابعد تعرضها للعنف إىل جانب االهتمام بتحسي 
 المجتمع ، مع تفعيل

ز
 المستشفيات  اندماجها ف

ز
دور الوحدات الطبية للمرأة المعنفة الت  تم انشاؤها ف

 الجامعية المرصية. 

 د المرأةاتخاذ اجراءات لتنفيذ برامج نفسية لممارىس العنف ض -
 الخاتمة واالستنتاجات

ي 
ز
ز لن يكتمل حدوثه عىل هامش البيئة المحيطة للمرأة ف قد خلصت الدراسة اىلي عدٍد من االستنتاجات أهمها أن التمكي 
ز بتطوير المرأة لذاتها وزيادة  يعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ولكن، يرتبط التمكي  األطر المختلفة الترسر
لية فقط ، وبالرغم من وجود  ز  انحسار قدراتها لتقديم الرعاية الميز

ز
ثقتها بهذه القدرات دون النظر لما يسمح لها به المجتمع ف

ز  ز وضع المرأة إال أنه مازال أمامها تحديات يجب أن تتغلب عليها المرأة والدولة لتحسي  عديد من الجهود والمباردات لتحسي 
 وضع المرأة لذاتها وأرستها. 

ي  
ز
ز تحقيق التنمية الشاملة ف ز المرأة وبي  ز تمكي  من ثم تم التحقق من فرضية الدراسة، أن هناك عالقة ارتباطية ايجابية بي 
ي المجاالت األربعة السياىسي واالقتصادي والجتماغي 

ز
كافة مجاالت الدراسة والذي بدوره يحقق متطلبات األمن القوىمي ف

ي ، حيث ركزت الدراسة ع
ز تحقيق متطلبات األمن والعسكري األمتز ز بأبعاده المختلفة وبي   مفهوىمي التمكي 

ز ىل الربط بي 
القوىمي وهذا يرجع اىلي ارتباط المفهوم األخي  بمفهوم التنمية بشكل شامل وأن تحقيقه يتطلب تكامل جميع مقدرات الدولة، 

ز  عىل كافة األصعدة وه ي قضية التمكي 
ز
و و ما حاولت الدراسة التغلب عليه اوال زالت المرأة تواجه عدٍد من التحديات ف

ي المجاالت المختلفة، بما يحقق استقرار لألرسة ككل ومن ثم التنمية للدولة 
ز
تقليله من خالل تقديم عدٍد من السياسات ف

 عملية التنمية، خاصة مع ثورة المرصية، 
ز
يك أساىس ف ة أمام جعلها رسر  كثي 

ً
هذه التحديات تقف عائق أحيانا

ظائف مستقبلية تعتمد عىل مواكبة كل ماهو جديد، إىل جانب أن عديد من الدول العربية بالرغم التكنولوجيا وو 
ز وتقارير  ز الجنسي   ترتيب تقارير دولية تتعلق بقياس الفجوة بي 

ز
 تاريخها إال أن سبقت مرص ف

ز
من أنها دول حديثة ف

ية.   التنمية البرسر
ات الدولية واإلقليمية والمحلية عىل وختاما، يمكن القول أن دراسة أوضاع المرأة مع  تطور الزمن وقياس أثر المتغي 
وهو ما يتطلب دور مجتمغي متكامل له شق توعوي باالساس يندمج   تنميتها يعتير جانب أساىس من الصعب إغفاله

ي اطار من المسئولية االجتماعية 
ز
ات قياس تنفيذ افيه كافة فئات المجتمع ف ورة تصميم مؤرسر سياسات ل، هذا مع ضز

ات أدوات داعمة لقياس أثر السياسات واالجراءات عىل تحقيق االهداف المرجوة  المختلفة، حيث تعتير المؤرسر
ه عىل الفئة المستهدفة والمج  تمع ككل وعملية التنمية الشاملة. وتأثي 

 المرفقات()
ين الدراسة من اعداد الباحثة1مرفق ) ز متغي   ( شكل يوضح العالقة بي 
 متطلبات األمن القوىمي لتحقيق 
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ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
ة )( 2مرفق )   (2018 – 2013معدالت بطالة اإلناث وفق الحالة التعليمية خالل الفي 

 2018 2017 2016 2014 2013 البيان / السنوات

 2.5 3.4 4.9 10.8 9.8 أىم

 2.2 2.4 4 6.1 3.4 يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية 

 6.4 7.9 9.5 10.3 8.6 مؤهل اقل من المتوسط

 2.4 0.6 1.4 1.7 1.6 ثانوية عامة وازهرية

 34.3 47.6 44 39.7 41.1 مؤهل متوسط فتز 

مؤهل فوق المتوسط وأقل من 
 الجامغي 

4.5 3.8 4.7 4.2 5.4 

 46.9 34 31.4 27.9 31.1 مؤهل جامغي ومؤهل فوق الجامغ

من إعداد الباحثة اعتمادا عىل الكتاب االحصائ  السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء   
 لعده أعوام. 

 

 

 

 

 

أة عنصر تمكين المر 

التنمية
المجال السياسي

المجال االقتصادي

االستقرار
المجال االجتماعي

المجال العسكري 
واألمني

(1تابع جدول رقم )  
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ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 من اعداد الباحثة:  SWOT( تحليل 3مرفق)

 نقاط القوة

ز المرأة ضمن  - اتيجية لتمكي 
تبتز أهداف اسي 

 . 2022: 2018برنامج عمل الحكومة 

ز المرأةرادة سياسية وجود إ -  لدعم وتمكي 

المرصية ؛المجلس القوىم  بالمرأةإنشاء كيان معتز  -
امج الداعمة  للمرأة ، المعتز بوضع السياسات والير

 للمرأة المرصية

دور وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات مع  -
 تبتز منهج ترسيخ 

ز
المؤسسات الثقافية والدينية ف

 قيم المواطنة واالنتماء

ز ا -  وزارة القوى وجود وحدة المساواة بي 
ز
ز ف لجنسي 

كات القطاع الخاص الت  تعتير  العاملة وبعض رسر
 أداة داعمة لتقييم سياسات الجهات التابعة للوزارة

وعات  - زيادة نسب إستفادة المرأة من المرسر
ة ومتناهية الصغر، حيث وصلت المرأة اىل  الصغي 

وعات%50مايقرب من )  ( كمستفيدة من المرسر

قتصادى عالىم استضافة مرص أول منتدى ا -
 مارس 

ز
ز المرأة المرصية ف م بهدف 2020لتمكي 

إبراز صورة إيجابية عن االجراءات الت  تتخدها 
ز الوضع االقتصادى للمرأة  الدولة بشأن تحسي 

الت  تقدم خدمات  2030تنفذ مرص برنامج رواد  -
 مجال ريادة األعمال وتقديم أفكار جديدة 

ز
للمرأة ف

 عن سوق العمل وتطور الوظائف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقاط الضعف

 مجال القضاء  -
ز
صعوبة إرتفاع نسب تمثيل المرأة ف

 والنيابة العامة

 االتحادات والنقاباتضع -
ز
 ف تمثيل المرأة ف

صعوبة خفض معدالت فقر اإلناث خاصة الريفية  -
 والمعيلة والمطلقة

 عن اآلليات المتاحة  لتنمية  -
ز
عدم التسويق الكاف

 المتعطلةقدرات المرأة غي  العاملة أو 

-  
ز
عدم وجود إجراءات حماية للمرأة العاملة ف
القطاع غي  الرسىم، بالرغم من أنها تمثل أكير من  

 هذا القطاع، عىل إعتبار أن 60%)
ز
ز ف ( من العاملي 

 هذا القطاع يمثل أهمية قصوى أثناء األزمات. 

 عن فرص تدريب طالبات  -
ز
عدم االعالن الكاف

 يل الجامعات والمعاهد الفنية للتأه
 لسوق العمل. 

ز المرأة  - صعوبة القضاء عىل فجوة الدخل بي 
 نفس العمل

ز
 والرجل ف

 مرص من ضعف البنية  -
ز
تعائز بعض المناطق ف

 التحتية وعدم توافر شبكات الرصف الصخ. 

صعوبة تغيي  الموروثات الثقافية الت  مازالت تهدد  -
حياة العديد من اإلناث مثل عدم استكمال التعليم 

 الحصول عىل الخدمات الصحيةأو عدم 

-  
ز
عدم رقمنة القطاع القضائ  بالكامل يتسبب ف

 تأخي  تنفيذ القرارات

عدم وجود مواد دراسية كافية ضمن مناهج كليات  -
حقوق والطب والتمريض حول مناهضة العنف 

 ضد المرأة بكافة أشكاله
 
 
 
 
 

 الفرص

اتيجية وطنية لتعزيز دور المرأة.  -  صياغة اسي 

 التهديدات
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ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ومنظمات دولية معنية بالمرأة عىل  وجود مجالس -
المستوى اإلقليىم والدوىل، حيث يوجد عىل 
مستوى الدول العربية العديد من االليات الداعمة 
ز  اتيجيات وطنية لتحقيق التمكي 

 للمرأة وتتبتز اسي 
ز دول المنطقة العربية  والتكامل بي 

ات الدولية تغيي   -  ظل المتغي 
ز
أولويات الدولة ف

ز المرأة أساسية واالقليمية، ج علت قضية تمكي 
مما يتطلب التطوير المستمر للسياسات لتحقيق 

 األمن القوىم الشامل

االتفاقيات الدولية وبروتوكوالت التعاون الت   -
انضمت مرص إليها لتعكس قدرة الدولة عىل تنمية  
كافة عناض مجتمعها وضمان المشاركة االيجابية 

 حماية المرأة
ز
وتصحيح  مع المجتمع الدوىل ف

 األوضاع الت  من الممكن أن تعيق تنميتها

تبتز مرص برنامج تأهيل القيادات النسائية والذى  -
ينفذه المعهد القوىم لإلدارة والذى يستهدف 
 القيادات التنفيذية من أجل 

ز
تدريب العامالت ف
 تنمية قدرات المرأة

ي لكافة الدول وتناىمي ظاهرة االرهاب  -
التهديد األمتز

 ما يؤثر عىل كافة مقدرات الدول. ب

ز  - اتيجية اقليمية عربية واضحة لتمكي 
غياب اسي 

ي تواجهها. 
 المرأة والقضاء عىل التحديات الت 

-  
ز
ي ف التأثي  السلتر النخفاض االستثمار الخارجر
كز  القطاع الزراغ عىل المرأة خاصة وأن اإلناث تي 

 عىل العمل الزراغ

 عن دور المر  -
ز
 عمليات حفظعدم االعالن الكاف

ز
 أة ف

 األمن والسالم

 بدور وحدات مكافحة  العنف ضد  -
ز
عدم الوغ الكاف

 الجامعات المرصية الحكومية. 
ز
 المرأة ف
 

 المراجع العربية: 

 التعليم وسوق العمل ، مركز م(2011)أحمد السيد النجار
ز
ز ضد المراة ف ، التكلفة االقتصادية واالجتماعية للتميي 

اتيجية ، جمهورية مرص العربية. الدراسات السياسية   واالسي 

 اإلدارة المحلية ، أصوات النساء،  المركز المرصى لحقوق المرأة، 2015اسالم هاشم )
ز
م(، أنظمة مشاركة النساء ف

 جمهورية مرص العربية
(  تنمية المجتمع المرص 2016إيمان عبد الحميد ابراهيم البهواىسر

ز
ز المرأة األمية من المشاركة ف  ى عىلم(، تمكي 

ز شمس ، العدد السابع عرسر  بية ،كلية البنات ، جامعة عي 
 الي 

ز
ضوء المستجدات المحلية ، مجلة البحث العلىم ف

 ،جمهورية مرص العربية. 
ز وريادة األعمال ) اتيجية الوطنية لتمكي 

 ( م،، دولة االمارات العربية المتحدة2021 -2015االسي 
 empowerment-do/economic-we-https://arabstates.unwomen.org/ar/what 

ز المرأة المرصية  اتيجية الوطنية لتمكي 
 المجلس القوىمي للمرأة، جمهورية مرص العربية م ،2030االسي 

https://www.sis.gov.eg/Story/196001 
ي السنوي لعام 

 م،جمهورية مرص العربية.  2017الكتاب االحصائ 
ي السنوى لعام 

، جمهورية مرص  2019للتعبئة العامة واالحصاء،إصدار ، الجهاز المركزى 2019الكتاب االحصائ 
 العربية. 

ة الرب  ع سنوية بحث القوى العاملة) ز )م( ، تقرير 2018النرسر (  15تحليىل ، التوزي    ع النستر للمشتغلي  سنة فأكير
 الرب  ع الثالث، جمهورية مرص العربية. 

ز
 طبقا للنوع وأقسام النشاط االقتصادى ف

https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/economic-empowerment
https://www.sis.gov.eg/Story/196001
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67 
ن المرأة المرصيةتحقيق                                                                                                مزيد        ي ضوء تمكي 

ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مرص ،تقرير االمم المتحدة، 2019بيان خطاب النوايا )
ز
م( اطالق محفز لسد الفجوة النوعية ف

-closing-announces-forum-economic-https://www.weforum.org/press/2019/09/world
 egypt-in-accelerator-gap-gender-the 

ة للرأى العام وصندوق ا2016تحليل الوضع السكائز مرص  المم المتحدة للسكان ، والمجلس القوىمي م، مركز بصي 
 للسكان ،جمهورية مرص العربية. 

يعات ، ملخص التقرير . 2015تقرير تنمية المرأة العربية )  م( ، المرأة العربية والترسر
 الدول العربية، دراسات العلوم 2019حنان عطا شمالوى، نهيل اسماعيل الحيط،)

ز
ز المرأة ف م(، محددات تمكي 

 (، االردن. 1(،الملحق )1(،العدد )46جتماعية ، كلية االعمال،الجامعة األردنية،المجلد )االنسانية واال 
 الدول العربية )

ز
 االقتصاد 2009دراسة تحليلية حول القطاع غي  المنظم ف

ز
م(،الواقع ومتطلبات االندماج ف

،جمهورية مرص العربية.   المنظم،  منظمة العمل العربية ، مكتب العمل العرئر
 الدول 2019بحثية ) دراسة

ز
م( بعد مرور ثمانية عرسر عاما: تقييم تنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن ف

 ( ، هيئة األمم المتحدة للمرأة. 1325العربية بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم )
(  الفكر السي2013رنا محمد أبو االنوار محمد عىلي

ز
اىسي المرصى، نماذج فكرية مقارنة ، م(، مفهوم تحرير المراة ف

 رسالة ماجستي  ، كلية اقتصاد وعلوم سياسية ، جامعة القاهرة ،جمهورية مرص العربية. 
ي ،منظمة المراة العربية ،دار النهضة 2010رويدا المعايطة )  الوطن العرئر

ز
ز المراة ف م(، النوع االجتماغ  وابعاد تمكي 

، جمهورية مرص العربية.   للنرسر
 الريف السورى ، 2019ه أيوب )راند

ز
ها عىلي النساء ف م(، الجدوى االجتماعية للمشاري    ع متناهية الصغر وتأثي 

 ، االردن. 1، الملحق1، العدد 46دراسة لنيل الدكتوراه، مجلة دراسات للعلوم االنسانية واالجتماعية ، المجلد 
ية2019سلوى السيد عبد القادر) ز المرأة والتنمية البرسر وبولوجية، كلية آداب  م(، تمكي  المستدامة ، رؤية اني 

 دار المعرفة الجامعية، جمهورية مرص العربية.  جامعة االسكندرية،
وق بدر ناض الخالدى ) م(، رسالة ماجستي  بعنوان دولة الكويت واالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان،  2012رسر

 لعربية. كلية اقتصاد وعلوم سياسية ، جامعة القاهرة،جمهورية مرص ا
 سوق العمل، جمهورية 2015عالية المهدى ،متز الجرف وأخرون )

ز
م( ، ورقة عمل بعنوان تشجيع اندماج االناث ف

 مرص العربية. 
وس كورونا المستجد )كوفيد  م( من منظور النوع االجتماغ ، حماية الصحة والحقوق الجنسية 2020( )19 –في 

، ز ز الجنسي   جمهورية مرص العربية. واالنجابية وتعزيز المساواة بي 
ية لعام  ي القرن  :، ما وراء الدخل والمتوسط والحاضز 2019لمحة عامة تقرير التنمية البرسر

ز
أوجه عدم المساواة ف

ي ،
ين، برنامج االمم المتحدة االنمائ   الحادي والعرسر

 ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، 2019لمحة احصائية مرص عام 
 م( ، المرأة واألمن االنسائز ، المجلس الوطتز لشئون األرسة ، جمهورية مرص العربية. 2011)مايا مرىس 

ي سيد سيد )  ضوء المواثيق الدولية، 2014منال يحت 
ز
م( ، السياسات المرصية المعاضة إزاء قضية المرأة ؛ دراسة ف

 العلوم السياسية ، كلية اقتصاد وعلوم سياسية ، جامعة
ز
 . القاهرة، جمهورية مرص العربية رسالة ماجستي  ف

داد:  مرصد المراة المرصية     www.enow.gov.egم 2020-1-15، تاري    خ االسي 
 حماية حقوق المرأة ، رسالة ماجستي  كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2003هالة الهالىلي )

ز
م(، دور األمم المتحدة ف

 ، جمهورية مرص العربية. ، جامعة القاهرة

https://www.weforum.org/press/2019/09/world-economic-forum-announces-closing-the-gender-gap-accelerator-in-egypt
https://www.weforum.org/press/2019/09/world-economic-forum-announces-closing-the-gender-gap-accelerator-in-egypt
http://www.enow.gov.eg/
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68 
ن المرأة المرصيةتحقيق                                                                                                مزيد        ي ضوء تمكي 

ن
 متطلبات األمن القومي المرصي ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدول العربية، دراسات اقتصادية، 2018هبه عبد المنعم)
ز
 القوى العاملة ف

ز
م( ، محددات مشاركة المرأة ف

 .  صندوق النقد العرئر
ت . 2017هويدا عدىل)  م( ، المشاركة السياسية للمرأة، مؤسسة فريدريش أيير

ز السياىس 2016وسيم حسام الدين األحمد )  م(، التمكي 
ز
للمرأة العربية ، دراسة مقارنة، مركز األبحاث الواعدة ف

 البحوث اإلجتماعية ودراسات المرأة ، الرياض،  المملكة العربية السعودية. 
م(، عام المرأة لم ينته بعد ، تقرير سنوى يصدره المركز المرصى لحقوق المرأة،  جمهورية 2017نهاد أبو القمصان)

 مرص العربية. 
 2016ين االحمد)وسيم حسام الد

ز
ز السياىس للمرأة العربية ، دراسة مقارنة، مركز االبحاث الواعدة ف م( ، التمكي 

 البحوث االجتماعية ودراسات المرأة ، الرياض، المملكة العربية السعودية. 
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