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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 إعداد الباحث: 

 [ عامر محمد عبد العزيز السعود] 
 [مراقب ابنيه] 

 
 

 : الملخص
التصميم المعياري هو أداة إلخراج نماذج لطائفة من التصميمات واسعة النطاق، مثل مخطط رئيسي لمدينة أو 

، وذلك من خالل تغيي  األبعاد   ز ومن بينهم حي واالتجاهات والمواد وخصائص أخرى كي تعكس مناقشات المعنيي 
ي والممارسون وصناع السياسات ومساعدتهم عىل التوصل إىل توافق عىل تخطيط 

المواطنون والمجتمع المدئز
 األحياء والمدن. 

ية يفعل ما هو أكير من مجرد المساعدة عىل ي المعياري للمناطق الحضز
التجسيد الفوري   إن التصميم التعاوئز

ي 
ز فز ز المتخصصي  . يبرسر هذا األسلوب بسد فجوة التواصل بي  للتصورات الخاصة بنماذج بناء المدن أو الضواحي

أخرى اإلدارية من جهة  والدوائر  الحكومات  ز  المحلية من جهة وبي  ية والمجتمعات  الحضز المناطق  من   -بناء 
تفا الفنية إىل تصورات ومنتجات  الوثائق  استيعابها بسهولة وتعديلها من قبل  خالل تحويل  يمكن  علية مرئية 

تخذ بتعاون 
ُ
ي أن ما جرت عليه العادة من قرارات تتخذ من القمة اإىل القاعدة باتت اليوم ت

الجمهور. وهذا يعتز
 تفاعىلي من القاعدة للقمة. 

 
 : المقدمة

 من مر بمراحل عديدة المأوى  هذا فان اآلن ولحد فيه يعيش مأوى وجود إىل بالحاجة يحس اإلنسان بدأ أن منذ
ة انتهاء التطور فبعد ي  الفي 

ي  فيها يعيش االنسان كان الت 
ي  اىل انتقاله وحت   الكهوف فز

 سكنية وحدات العيش فز
ي  البنائية الوحدات هذه بنفسه، بدأت بناها  البعض ما زال ولحد االن عاش االنسان حيث ، بالتطور بشكل تدريخ 
ي  يعيش
ي  او الصوف او القطن خيوط من المصنوعة الخيام فز

 .االشجار  اغصان من اكواخ مقامة فز
 دوابه عىل للحفاظ الحضائر اقامة اىل فعمد حياته إزدادت متطلبات قوته جمع مرحلة من االنسان انتقل وعندما
 توسيع اىل عمد ارسته افراد تعداد ان ازداد وبعد . غذائه عىل  يأمن الزراغي كي  فائضه لخزن  المخازن واقامة وابله

ي  تخزينها اىل عمد الزراعيه زدادت محاصيله ا وعندما ، بيته مساحة
 المعبد وبظهور )المعابد(، االلهة بيوت فز

ي  البسيطة المعمارية بابعادها القرية بوادر ظهرت او باالحرى تأسست وماحوله
 المدينة وتطورت نشأت منها الت 

المعمارية ومن الواسعة بابعادها  ة  الشعوب  وبدأت بالظهور  االوىل(  المعمارية )الثوره بدأت وذاك هذا الكبي 
ي العراق و ألول مرة   الدينية والمؤسسات والمعابد القصور اقامة عىل بينها فيما تتنافس

والدنيوية ,ولقد تحققت فز
ة آالف عام عندما اخت ط العراقيون القدماء منازلهم ابسط مبادئ العمل المعماري وكان ذلك قبل اكير من عرسر

ي بابل ونينوى 
ي هذه البالد ممثلة فز

األوىل ثم تطور هذا الفن عىل مر القرون لتظهر اكي  حواضز العالم القديم فز
هما.   وغي 

ي شت  النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية عىل خارطة   -4
ثم كان لظهور اإلسالم ك حالة تغيي  شاملة فز

  
ً
أثرا فالحضارة العالم   . المدن  وتخطيط  والتحضز  بالعمران  المرتبطة  المفاهيم  من  الكثي   تطوير  ي 

فز  
ً
واضحا

ي حد ذاتها. 
ية فز  اإلسالمية هي حضز
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت
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ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي اإلسالم عي   
ية فز يتمم أحدهما اآلخر، األول ارتبط بالجانب   مستويي   أساسيي   ولقد تطورت المفاهيم الحضز

النظري المفكرون   الفكري  أشار  اإلسالمي وحيث  الفكر  الكثي  من مصادر  ي 
فز بشكل واضح  تتبعه  يمكن  الذي 

المواقع  باختيار  المرتبطة بموضوع تخطيط المدن منها ما ارتبط  المبادئ األساسية  المسلمون إىل العديد من 
ها ز هنا كتابات ابن الربيع وابن خلدون وغي   ومنها ما أكد عىل أساليب التخطيط وتي 

  أما  
ي تطور مفاهيم تخطيط المدن فقد ارتبط    المستوى الثان 

وإنشاء التكوينات المعمارية   بالجانب العمل  فز
 إىل الكتاب والسنة وقد تجىل اهتمام  

ً
ز استنادا ي اقرها فقهاء المسلمي 

ي توافق تام مع أحكام البناء الت 
ي سادت فز

والت 
ي 
فز الفعلية  بمشاركتهم  الجانب  بهذا  ز   المسلمي  إنشائها    الحكام  أعمال  ومتابعة  للمدن  المواقع  اختيار  عمليات 

ي إنشاء بغداد المدورة. 
 وأوضح مثال عىل ذلك مشاركة الخليفة المنصور فز

ي )تخطيط المدن(   أهداف التخطيط الحض 

بعد تطور وتوسع المدن وتعدد وظائفها وتشعب انشطتها وازدياد اعداد سكانها ظهرت وخصوصا بعد مرحلة 
الصنا التنمية الثورة  اثار  تقليل  اىل  يقود  بشكل  المدن  موارد  وتوزي    ع  لتنظيم  ملحة  حاجة  ظهرت  ى  الكي  عية 

ي انعكست عىل ملوثات بيئية وهدر بالموارد الطبيعية لمعظم المدن االوربية هذا من جهة 
الصناعية السيئة الت 

ز وماخلفته من دمار واسع لمعظم دول العالم   ز العالميتي  شخص الحاجة اىل ادارة المدن  كما ان نتائج الحربي 
ي وقعت فيها تلك المدن مستقبال وبما يضمن 

ي المشاكل والمعوقات الت 
واعادة توزي    ع مواردها بما يضمن تالفز

المحافظة عىل ماتتمتع به من موارد بدأت تتعرض اما للتلويث او النضوب ، وهكذا تطور تخطيط المدن اىل 
 مستند إىل: مانسميه بالتخطيط الحديث أو المعاض ال

 تخطيط الكثافة السكانية وتوزيعها المتوازن،  -

إعادة تنظيم مراكز المدن وتوفي  الخدمات العامة األساسية والمرافق المختلفة بما يخدم سكان المدينة، ويحقق    -
ز عناض الكفاءة والجمال واإل  ي المدينة والجمع بي 

بداع العدالة االجتماعية مع الحفاظ عىل المناطق األثرية فز
ز جمال المدينة وكفاءة التخطيط عىل مختلف مستويات المدينة.   الذي يحقق التوازن بي 

ي للمدن القائمة ووضع الحلول المناسبة لها.  -  تحديد مشاكل النمو الحضز

ي المدن.  -
اثية فز ي مع الحفاظ عىل األبنية األثرية والي   التجديد الحضز

 . تخطيط مدن جديدة وفق أسس ونظريات حديثة  -

 عوامل نشوء المدن عبر التاري    خ 

 :  غالبا ماظهرت المدينة بعد عوامل قادت اىل تحول قرية اىل مدينة وهذه العوامل ه 

الزراعة .1 اىل  الصيد  االعتماد عل  االنسان من  االرض   تحول  ازدياد حصيلة  وبعد  االستقرار  بداية  هنا كان 
بة ووفرة المياه فأن مجتمع قرية ما استطاع ان يسد حاجته واحتفظ بما يزيد   الزراعية بسبب خصوبة الي 
ه من القرى وهذا ولد اول بداية لظهور   عنها بأماكن خزن خاصة ومن ثم بدء عملية التبادل التجاري مع غي 

 ينة وتوسعها عن مجتمع القرية. رأس مال فعال للمد 
ي يمكن خزنها دون   تطور قدرات االنسان القديم وتعلمه زراعة المحاصيل .2

الصلبة مثل القمح والشعي  الت 
 ان تتعرض للتلف ادى اىل الحاجة لوجود مدن او بلدات لتكون فيها مخازن لخزن هذه المحاصيل. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  العمل ان   .3
 
ةظهور التخصص ف ة من السكان    وخزنها قاد اىل  انتاج محاصيل بكميات كبي  تقليص اعدد كبي 

ي المدن الذين يمارسون حرفة الزراعة لحرف ا
ي تمارس فز

ية الت  خرى بعيدة عن الزراعة وهي الحرف الحضز
 كاالدارة والفنون والصناعات البسيطة كالحياكة والتعدين. 

ونز والحصول عىل االخشاب والنحاس   ظهور التجارة .4 ي عض الي 
اعات فز ء عض االكتشافات واالخي  ي مع مخ 

ي الع
مل ومن ثم فقد بدأت حضارات العالم القديم واالحجار بواسطة التجارة فقد تطور وتوسع التخصص فز

بالظهور والتبلور ومعها بدأت مدن وحواضز تلك الحضارات ايضا بالظهور فظهرت خالل هذه الحقبة مدن 
ق االقىص .   بالد الرافدين ومض ومدن الرسر

ي قيام معظم مدن  اما السبب االخر لظهور وقيام المدن فقد ذكره لنا )لويس همفر(   .5
اوروبا وهو السبب فز

ي اوقات الحروب جذبت  
 ضد هجمات االعداء لذا ففز

ً
 منيعا

ً
 دفاعيا

ً
القديم وهو ان بعض القرى قدمت موقعا

ومدن  واليوناية  الرومانية  المدن  وهكذا ظهرت   
ً
تحصينا االقل  المناطق  من  السكان  من  ايدة  ز مي  اعداد  لها 

 العصور الوسىط. 
6.   

الدين  المهمة لظه  العامل  العوامل   من 
ً
المدن حيث غالبا مايرتبط ظهور دين جديد بحضارة كان ايضا ور 

 
ً
ي كان بعضها دفاعيا

مصاحبة له وهذا ماحصل مع الدين االسالمي وقاد بالتاىلي اىل ظهور المدن االسالمية الت 
 كما هو الحال بظهور مدينة بغداد. 

ً
 اداريا

ً
 او مؤسساتيا

ً
 او تجاريا

وعوامل قيامها يتخذ اتجاهات من نوع اخر حيث أدت  بدأت تخطيط المدن  الحقا بعد الثورة الصناعية:   .7
، إىل تحول العمل اليدوي   ي منتصف القرن الثامن عرسر وصوال إىل القرن التاسع عرسر

الثورة الصناعية األوىل فز
ي كل اتجاه ، نتيجة 

ي فز
، مما أدى إىل التوسع واالنتشار العمرائز إىل عمل آىلي ، وظهور اآللة وانتشارها بشكل كبي 

ي نتيجة لزيادة القوى العاملة وزيادة اإلنتاج بشكل كبي  ،   انتشار 
المصانع والتجمعات العمالية بشكل عشوائ 

ى مثل لندن ومعظم المدن االوربية.  ي المدن الصناعية الكي 
 خاصة فز

ي   .8
ينوفز العشر القرن  الثانية   منتصف  الصناعية  الثورة  والثانية كانت  األوىل  ز  العالميتي  ز  الحربي  وبعد  أيضا 
،  بالثورة التكنولوجيةتمثلة  الم ي

وئز ، حيث تحول جزء كبي  من العمل واإلنتاج إىل ما يسىم بالعمل االلكي 
وحلت األنظمة الكومبيوترية المتطورة محل اآللة الميكانيكية ، وبالتاىلي بدأ معدل التغي  والتطور يزداد برسعة 

ي الثورة الصناعية األوىل
 . هائلة تفوق بمراحل ما حدث فز

 وإخطارات مراقبة اإلعمار أوامر 

  الحرجية 
هات واألراض   المحافظة عل األشجار والحدائق والمنب  

 - 40المادة 
يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزارة الزراعة     -1

 من أجل المحافظة عىل األشجار  
ً
ي الحرجية أو المشجرة بأن إذا وجدت ذلك مناسبا

هات واألراضز ز والحدائق والمني 
ي 
ي هذا القانون بأمر المحافظة عىل األشجار واألزهار بصدد أية غرسة زينة أو أشجار أو أراضز

 ُيشار إليه فز
ً
تصدر أمرا

ي أية منطقة وبوجه خ 
هات أو الحدائق أو فز ز ز باألمر مزروعة عىل جوانب الطرق أو المني  اص حرجية كما هو مبي 

 -يجوز أن ينص األمر عىل أي من األمور التالية: 
إال     -أ   المذكور(  األمر  ي 

فز عليها  استثناءات منصوص  تكن هنالك  لم  )ما  وإبادتها  األزهار  أو  األشجار  عدم قطع 
تمنح تراخيص لقطع األشجار ضمن  أن  المختصة  التنظيم  للجان  المختصة ولكن يحق  التنظيم  بموافقة لجنة 

وط معينة.   رسر
خيص.   -ب   إعادة غرس أي جزء من منطقة حرجية قطعت أشجارها بي 
ي الفصل الرابع من هذا القانون.    -ج  

 كيفية تطبيق وتنفيذ أي أمر من األمور الواردة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي منطقته باستثناء   -د 
دفع التعويضات الالزمة من ِقبل لجنة تنظيم المدن المحلية أو لجنة التنظيم اللوائية كٌل فز

خيص المطلوب بمقتىصز الحاالت ال ر لحق بالمالك أو عن أي تعويض له من جراء رفض الي  مبينة باألمر عن أي ضز
وط المعينة.  خيص بمقتىصز الرسر  األمر أو منح الي 

 -قبل إصدار أمر الحافظة عىل األشجار أو أغراس الزينة تتخذ اإلجراءات التالية:   -2
ز الذين يتناولهم هذا األمر. إصدار إشعار لمدة شهر واحد لمالكي وشاغىلي   -أ   األرض المعنيي 

ز     -ب   ح إىل المالكي 
اضات والعرائض المقدمة فيما يتعلق باألمر المقي  ي االعي 

ي يتناولها    -النظر فز
ومشغىلي األرض الت 

 هذا األمر. 
 ومشغىلي األرض موضوع األمر.   -ج  

ز  إبالغ نسخ من األمر عندما يصبح ساري المفعول إىل المالكي 
 وبمجرد إذ   -3

ً
ا ظهر للجنة التنظيم المختصة أن أم ر المحافظة عىل األشجار أو أغراس الزينة س اري المفعول حاال

ي الفقرة الثانية من هذه   -إصداره فيحق لها أن تصدر األمر المذكور كأمر مؤقت دون التقيد باإلجراءات  
الواردة فز

اضات والعرائض ويقف   مفعول هذا األمر المؤقت بعد ستة أشهر من تاري    خ إصداره المادة فيما يتعلق بالنظر باالعي 
الثانية  الفقرة  ي 

فز المطلوبة  اإلجراءات  تنفيذ  بعد  تعديل  بدون  أو  بتعديل  دائىمي  إص داره كأمر  عيد 
ُ
وأ إذا سبق  إال 

 المذكورة. 
ي يشكل وجودها   -4

. ال يرسي أمر المحافظة عىل األشجار التالفة أو الميتة أو تلك الت 
ً
 خطرا

 ُيعاقب لدى إدانته    -5
ً
همل العمل بأمر المحافظة عىل األشجار يعتي  أنه ارتكب جرما

ُ
إذا خالف أي شخص أو أ

ي حالة المخالفة المستمرة يغرم بغرامة إضافية ال تقل 
بغرامة ال تقل عن خمسة دناني  وال تتجاوز الماية دينار وفز

 عن ثالثة دناني  عن كل يوم يىلي صدور الحكم. 
 مراقبة الضوضاء 

   -45المادة 
المدينة وصادر عن    -1 العامة داخل منطقة  الراحة  اللوائية أن هناك ما يقلق  أو للجنة  المحلية  ز للجنة  تبي  إذا 

وع صناغي أو تجاري أو مشغل محددة أو منجرة أو كراج أو عن نرسر دعاية تجارية أو عن موسيف  أو   تشغيل مرسر
 إىل مالك أو شاغل األرض أو البناية أو أي شخص مسبب للضوضاء عن أي مصدر آخر فيجوز لها أن ت

ً
صدر إخطارا

 تطلب فيه منع الضوضاء واتخاذ الخطوات الالزمة لرفعها وعدم تكرار حدوثها. 
ي الفقرة الثانية من المادة )    -2

( من هذا 42إذا صدر إخطار بمقتىصز هذه المادة تطبق ذات اإلجراءات المتبعة فز
 القانون. 
 ال األرض استبد
ي المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم األعىل ولجان التنظيم اللوائية والمحلية   -57المادة  

عىل الرغم مما ورد فز
المعنية صالحية االتفاق مع صاحب أية أرض نزعت ملكيتها عىل الوجه المذكور فيما تقدم عىل نقل ملكية أرض 

الم ي منطقة أرضه 
أكانت واقعة فز إليه سواء  الناشئة عن نزع  أخرى  ي مقابل جميع الحقوق 

ستملكة أم لم تكن فز
ز    من الوكالء أو من المالكي 

ً
ي حالة نزع ملكية أرض تخص عددا

 له وفز
ً
 من دفع قيمة األرض نقدا

ً
الملكية أو بيعها بدال

ز  المالكي  مع  االتفاق  صالحية  المعنية  التنظيم  وللجان  األعىل  التنظيم  لمجلس  لكون  المذكورين    المجاورين 
ي تلك 

اك ملكية أرض أخرى سواء أكانت واقعة فز المذكورين عىل أن تنقل إليه أو إىل كل منهم باالنفراد أو االشي 
 ويجوز لمجلس التنظيم األعىل ولجان التنظيم المعنية عند  

ً
 من دفع قيمة األرض لهم نقدا

ً
المنطقة أم لم تكن بدال

ز المذكورين   حصول هذا االتفاق أن تعيد تقسيم أية أرض ال حاجة ز المالكي  زع ملكيتها من أجل مخطط اإلعمار بي 
ليز

 جميعهم أو بعضهم سواء أكانت األرض واقعة ضمن منطقة مخطط اإلعمار المقرر أم لم تكن. 
 نزع الملكية من أجل الطرق والحدائق والساحات العامة والمواقع الخاصة بالمدارس
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   -58المادة 
ي أي     -1

قانون آخر يكون لمجلس التنظيم األعىل وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صالحية  عىل الرغم مما ورد فز
ورية لفتح أو إلنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع  ي مخطط تنظيم مقرر وضز

نزع ملكية أية أرض مشمولة فز
وعة ملكيتها أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام بدون تعويض عنها عىل أن ال تزيد هذه ا ز لمساحة الميز

ي عىل  
ي أي 30من األرض أو مجموعة من األراضز

ي ذلك أن ال تزيد هذه النسبة فز
ط فز % من كامل مساحتها ويشي 

وقت من جراء تعديل أو توسيع ميدان أو طريق ويحق لمجلس التنظيم األعىل وللجان التنظيم اللوائية والمحلية 
المالك مهلة شهر وا أو مجموعة  المعنية بعد إعطاء  ي الحال عىل هذه األرض 

أن تضع يدها فز ي  بإشعار كتائ  حد 
ي ال تزيد مساحتها عىل  

ي الت 
ي سلف بيانها من ِقبل اللجنة  30األراضز

% من المساحة الكاملة كما ذكر للغايات الت 
ي أي وقت أكير من  

ض  % من مساحة األرض ُيدفع تعوي 30المعنية بعد اعتبار جميع ظروف القضية وإذا أخذ فز
 لصاحبها عما زاد عىل هذه النسبة. 

ي أي قانون آخر يكون للجان التنظيمية اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم األعىل   -2
عىل الرغم مما ورد فز

 صالحية تخطيط أو توسيع أي شارع أو طريق أو ممر معي  أو درج من جهة واحدة. 
 التضف باألرض 

ا يجوز للجان التنظيم اللوائية أن تتضف باألرض المستملكة من أجل الغايات يجوز لمجلس التنظيم األعىل كم   -1
ي البند " و " الفقرة "  

 أم االتفاق بطريق   23" من المادة    5الواردة فز
ً
من هذا القانون سواء أكان االستمالك إجباريا

 من أجل إعمارها. البيع أو اإلجارة إىل أية سلطة محلية أو حكومية أو أية مؤسسة أخرى أو شخص آخر 
يحق لمجلس التنظيم األعىل كما يجوز للجان التنظيم اللوائية والمحلية إنشاء أية طريق والقيام بجميع أو    -أ  -2

ي المجاورة لتلك الطريق. 
ي األراضز

ي تتفرع عن ذلك اإلنشاء فز
 بعض األشغال الت 

لمحلية حسب ما يكون الحال أن تحول أو يحق لمجلس التنظيم األعىل كما يجوز للجان التنظيم اللوائية وا   -ب  
 من تاري    خ التحويل أو  

ً
تنقل أية طريق حالية أو تعلن انقطاع كافة الحقوق العمومية المتعلقة بالمرور منها اعتبارا

ي 
 من تلك الت 

ً
ط أن تقوم لجان التنظيم المعنية قبل إجراء ذلك بإيجاد طرق أو ممرات تستخدم بدال اإلقفال. ويشي 

 
ُ
 لغيت. حولت أو أ

بأية أرض    -ج    الحال التضف  اللوائية والمحلية حسب مقتىصز  التنظيم  التنظيم األعىل ولجان  يجوز لمجلس 
ي المجاورة 

ي تستصوب  ها عىل أن تأخذ بنظر االعتبار وضع قطع األراضز
أصبحت غي  الزمة ألية طريق بالصورة الت 

ز   قبل تحويل الطريق أو إقفالها وبعده. كما يجوز إذا ما رأت  بيع فضالت الطرق إىل المالك أو المالكي 
ً
ذلك مناسبا

ي هو المالك لألرض وكان 
ز بالسعر المعقول العادل وإعادة قيمتها إىل صاحب األرض األساسي فيما لو بف  المنتفعي 

ي كمصاريف دائرية. 25موقع الطريق قد استملك منه دون دفع تعويض بعد خصم 
 % من محصل البيع الصافز

ي  عالقة التخطيط  ي باالقتصادالحض   الحض 

ز ، تتنافس المدن عىل جذب االستثمار   ي المدينة أولوية للقادة المحليي 
يعد التأكد من وجود الكثي  من الوظائف فز

ي وتوزي    ع النشاط االقتصادي ويسهل الحصول 
بهدف توليد النشاط االقتصادي ، وينسق التخطيط الموقع المكائز

يةعىل القيمة من االستثمار  ي الريفية إىل المناطق الحضز
 . العام وتحويل األراضز

ي التقاطها ،  
اك جميع المساهمات الممكنة فز ي التحضز إىل إرسر

سيحتاج قادة المدينة القادرين عىل رؤية الفرصة فز
كاء  ز وتنشيط اإلدارات وتعبئة الرسر ز خريطة طريق للوصول إىل المواطني   ويوفر إطار العمل الجماغي للقادة المحليي 

ي تحقيق الرؤية
ز فز  . حت  يصبحوا منخرطي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 من 
ً
ي يتشاركون فيها الموارد والفرص ، وبدال

ي الفراغات ، وترتبط بصماتهم بالمنطقة المحيطة الت 
المدن ال تعمل فز

ز  بي  التنسيق  من  التنافسية  ة  ز المي  تجعل  أن  مًعا  ي تخطط 
الت  للمدن  يمكن  البلدية  الحدود  داخل  البحث  مجرد 

المكانية فإن هذا سيسمح لهم باالستفادة من وفورات الحجم لتعزيز قوتهم البلديات ، باإل  ضافة إىل الكفاءات 
 . التفاوضية

المستقرة  الطريق  أن خريطة   
ً
مدركة  ، السياسية  الدورات  الخطط من خالل  استمرارية  الناجحة  المدن  ضمنت 

الظروف المتوقعة ، ويعد التخطيط   ستجعلها أكير مصداقية ، حيث أن االستثمار مسغ طويل األجل يستفيد من
ي خلق فرص شفافة لمجتمع مشارك

 وبالتاىلي تساهم استمراريته فز
ز ي أحد األصول لتقليل حاالت عدم اليقي 

 . المكائز
ي  
الت  المدن  ، وستكون  التدخل  عدم  سياسة  عن  ابتعدوا  إذا  البناء  التغيي   قيادة  بفرصة  المحليون  القادة  يتمتع 

ي  
 من الرد ، وبالتاىلي تكون قادرة عىل معالجة جذر المشكلة ، وتعتي  تخطط عىل نطاق كاٍف فز

ً
وضع التوقع بدال

األنماط المكانية غي  المخططة غي  فعالة وتتطلب المزيد من الموارد للمحافظة عليها ، ومن المرجح أن تجعل 
اجع ، ويع  د االتصال أحد األصول الرئيسية  التكلفة العالية للقرارات السيئة أو عدم اتخاذ القرارات غي  قابلة للي 

للمدن ، ولكن يمكن تقويض فرصة االتصال ونقل مزايا المدينة من خالل الرسائل الفارغة أو المتناقضة ، ويتم  
زيادة الزخم والدعم عندما يتمكن القائد المحىلي من إظهار تقدم جوهري حت  لو كان تدريجًيا ، يتوافق مع الرؤية 

 الجماعية وإطار العمل. 

  
 ما ه  أهمية التخطيط العمران 

ي هو فن إعطاء الشكل والتصميم والبنية للمدن والبلدات ، ويتضمن عمليات مختلفة مثل ترتيب  التخطيط الحضز
ي الوقت الحاضز أصبح النظام مطلوًبا 

ي وأنظمة النقل واألماكن العامة وكذلك المرافق الجيدة ، فز
وتصميم المبائز

اكتظا تزداد  المدن  المستمرة بشدة ألن  التهديدات  ، وبسبب  نادرة  أصبحت  والموارد  يوم  بعد  يوًما  بالسكان  ا 
ً
ظ

مهًما ألنه  ي  الحضز التخطيط  أصبح  السبب  لهذا   ، التدابي   اتخاذ  المهم  من  البيئية  والكارثة  الحراري  لالحتباس 
عىل ويجب   ، ممكنة  طريقة  بأفضل  التحتية  والبنية  األرض  الستخدام  الحلول  إيجاد  ي 

فز ز يساعد  المخططي   
المجتمع والبيئة والنقل  ي ذلك احتياجات 

بما فز القضايا ،  ي االعتبار مجموعة واسعة من 
أن يأخذوا فز ز  يي  الحضز

واإلسكان والتوظيف والصحة العامة والتعليم والبنية التحتية للنقل ، حيث إنهم يصوغون خطة طويلة األجل ،  
ي ال
اء فز  من قبل فريق من الخي 

ً
 عن التخصصات األخرىيتم تحليلها عادة

ً
ز ، فضال يي   . تخطيط والتصميم الحضز

ية اإلقليمية   دعم عمليات تطوير السياسة الحض 
ي بورندي، 

ية، أمثلة عىل ذلك فز حت  الوقت الحاىلي قام الموئل بدعم العديد من عمليات تطوير السياسة الحضز
طر  

ُ
ي إعداد أ

ي الوطنية. تتضمن إسهامات ومالوي، ومنغوليا ورسيالنكا، حيث ساعد الموئل فز سياسة القطاع الحضز
طري، وتقديم المشورة حول إعداد العمليات الوطنية ومشاركة األطراف 

ُ
وعات إجراء تقييم ق ي هذه المرسر

الموئل فز
ي تحليل سياسات وأدوات 

المعنية، وكذلك توثيق الممارسات الجيدة لدعم العمليات الوطنية. كما يساعد الموئل فز
ية التخطيط الح ي بشأن اإلصالحات أضف إىل ذلك القيام بنرسر السياسة الحضز

ي، وييرس الحوار المحىلي الوطتز ضز
ز األطراف الفاعلة ذات الصلة  .وتنمية القدرات بشأنها وذلك فيما بي 

ة فكتوريا،  ي مض، ومنطقة بحي 
ى فز ى، عىل سبيل المثال القاهرة الكي  ية الكي  عىل مستوى المدن والمناطق الحضز

ي   وحوض
ز وجنوب السودان، عمل الموئل تجاه زيادة كفاءة استخدام الموارد فز ي فيتنام، وفلسطي 

نهر ميكونج فز
ي التنمية المستدامة  

ي تساهم فز
ية واإلقليمية الت  ية وذلك من خالل تحديد المهام واألنماط الحضز التجمعات الحضز

ا خاًصا للتنمية المكانية إلقل زً ى، وهي عموًما ضمن اإلقليم. يوىلي الموئل تركي  ية الكي  يم المدينة أو المساحة الحضز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   100المنطقة الواقعة ضمن مساحة تبلغ  
ز مدينة أو أكير وتتسم بالكثافة األراضز كم حيث تحدث تفاعالت بي 

 .الخلفية المحيطة 
ي وضع تصميمات عىل مستوى 

ي بها يوفر الموئل المساعدة فز
كز السكائز ي المدن والي 

المدينة  فيما يتعلق بالتوسع فز
لكثافات البناء المتوسطة إىل المرتفعة المدمجة، مما يمكن من كفاءة وسائل النقل العام وتحقيق الحدود القصوى 
ي وضع خطط للبيئات متعددة األغراض 

ز النشاط اإلقتصادي والخدمات والمرافق. كما يساعد فز لتعزيز عمليات تركي 
ي تتوفر لألعمال ا

طري يجري الموئل واألماكن العامة المفتوحة الت 
ُ
ة وغي  الرسمية. عىل المستوى الق لتجارية الصغي 

كاء   ي تتضمن تحديد الرسر
ي من أجل المدن المتوسطة ومدن السوق، والت  عمليات تقييم لمتطلبات التصميم الحضز

ي تعي 
ي المبتكرة. عىل سبيل المثال قام الموئل بدعم مض فز ي مبادرات التصميم الحضز

ز بالمشاركة فز ز المهتمي  ي 
ة. وباستخدام اساليب التوسع وتركز السكان،  ز مدينة صغي  حدود المدن الجديدة وهيكلة عملية التوسع لخمسي 

ي الصومال وجنوب السودان. 
دين داخلًيا فز ي دمج األشخاص المرسر

ا فز
ً
 ساعد الموئل أيض

ي التصمي
ي كوسوفو وكذلك فز

ي تصميم أماكن عامة فز
م التشاركي لألسواق عالوة عىل ما سبق ساعد الموئل بنجاح فز

ي كل من كينيا والهند والمكسيك تم تطبيق مناهج تصميم األماكن العامة بشكل منتظم 
ي الصومال. وفز

ية فز الحضز
ي األحياء السكنية المحرومة. ولقد تم بحث دور األماكن 

ز من مستوى السالمة والتماسك اإلجتماغي فز للتحسي 
ي اإلنعاش اإلقتصادي والتعبئة المج

ي كل من العامة فز
ة فز ز من أوضاع األحياء الفقي  ي برامج التحسي 

تمعية وذلك فز
ي دعم الخصائص  

ي األماكن العامة تتمثل فز
ي فز كولمبيا وكينيا. والجدير بالذكر أن اهداف تدخالت التصميم الحضز

ي سياق محدد، وتعزيز التفاعل والتماسك اإلجتماغي وتعظيم الحيوية اإلقتصادية. 
يتحقق   الثقافية والوظيفية فز

 الكىلي من جودة  
ز ز لألماكن العامة واستخدامها مما يؤدي إىل التحسي  ذلك من خالل زيادة وصول كافة المواطني 

ية.   الحياة الحضز

  المدن
 
 تنظيم الشوارع ف

ي المدينة، 
يائية فز ز يانا حيويا للمدينة، وناظما مهما وبوصلة للحركة السكانية والفي  تعتي  الشوارع مكونا أساسيا ورسر

ي وي
 باهتمام واضغي المخططات العمرانية ويكفز

ي يجب أن تحىطز
 تخطيط الشوارع من أهم األمور الت 

َ
مكن القول إن

ي السابق أثبتت أن  
ي االتحاد السوفيائ 

% من حوادث السي  يعود سببه إىل سوء تخطيط 70القول أن الدراسات فز
ي 
فز مفاجئة  ات  تغيي  عديدة،  تقاطعات  سيئة،  )رؤية  والشوارع  ق  غي     الطر  منعطفات  ضيقة،  شوارع  االتجاه، 
آنفا هي   المذكورة  النسبة   

َ
أن إىل  فرنسي  باحث  وأشار  ..الخ(،  المدينة شكال ومضمونا 80نظامية  لقد كانت   .%

انعكاسا واضحا لتطور النقل ووسائطه، وبالتاىلي فإن شبكة المواصالت كانت تتالءم وتطور ونوعية هذه الوسائط، 
مة بمواكبها الهامة خصصت أمام معابدها ممرات مستقيمة محددة األبعاد الستيعاب هذه  فالمدينة المضية القدي

المتجه شماال وجنوبا وأخذت المدينة     المواكب، وهكذا تكونت مخططات هذه المدن انطالقا من هذا الطريق 
ورات الحركة الرسيعة الرومانية ولضز المدن  ي 

، وفز ي تنفيذ شو    الشكل الشطرنخ   من 
َ
بد ارع مستقيمة ذات كان ال 

ي يتعرض لها المشاة كان ال     ميول محدودة بعرض كاف لمرور العربات الرسيعة
، ولتجنب األخطار الت  ز باالتجاهي 

امتداد   تشيد عىل  باألروقة  المغطاة  األرصفة  فكانت  الشارع،  ي 
فز المشاة  عن حركة  العربات  من فصل حركة  بد 
ي تلك المرحلة التاريخية بشكل ممتاز وال زالت أجزاء الشوارع الرئيسية، لقد نفذت الشوارع وطرق المو 

اصالت فز
نفسها   المدينة عىل  تقوقعت  عندما  الغربية  أوروبا  ي 

فز اإلقطاعية  المرحلة  ي 
وفز الحاضز  وقتنا  منها موجودة حت  

وتحولت طرق هذه  فيها  ز  الرسيعي  واالتصال  الحركة  عناض  واختفت  ي 
ذائ  اكتفاء  ذات  مسَورة  قرية  وأصبحت 

ي بعض األحيان عن  المدين
ا إىل أن كان عض النهضة واكتشاف   70ة إىل أزقة وحواري ضيقة، لم يزد عرضها فز سنتمي 
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ي البلد الواحد أو  
ز المدن فز ي الصناعة الذي فتح اآلفاق من جديد أمام مسافات بعيدة المدى بي 

التجارة والتطور فز
ز المواصالت لتواكب هذ ايي  ي الذي حققته  مع الخارج، فكان ال بد من تطور رسر

ا التطور وتستوعب التطور التقتز
السكك  لخطوط  ممرات  إىل  بحاجة  المدينة  أصبحت  وهكذا  باستمرار،  تزداد رسعتها  ي كانت 

الت  النقل  وسائط 
الحديدية أوال والسيارات فيما بعد، وبدأت تتهاوى أبنية لتحل محلها ساحات تنتصب عليها شوارع تزداد عرضا 

ز  ايي  ي المدينة تصل إىل  باستمرار، وأصبحت رسر
ايدة فز ز % من كامل مساحتها،  40 المواصالت تشغل مساحات مي 

ي أدت إىل تطور رسي    ع لسكانها جعلت مشكلة المواصالت معقدة خصوصا 
 الهجرة من الريف إىل المدينة الت 

َ
إن
 
َ
الفئ   وأن مصالح  لتلبية  وإنما  مج  ومي  ومخطط  مراقب  بشكل  يتم  لم  وتنوعها  المواصالت  شبكة  ات تطور 

الرأسمالية، لذلك كان هذا التطور عشوائيا فالنقل الثقيل يعي  المناطق السكنية وتتقاطع خطوط السكك الحديدية  
 زوايا الرؤيا لم تكن تتالءم 

َ
 الحوادث كانت تزداد باستمرار خصوصا وأن

َ
مع طرق السيارات بنفس المستوى، كما أن

ي المدن الصناعية  وازدياد رسعة وسائط النقل وتطور أعدادها، ونتيجة
ز بعد الهجرة     لتجاوز عدد السكان فز الماليي 

، ونتيجة للتطور الصناغي الكبي  ازداد عدد وسائط النقل الخاصة  ي بلدان العالم الرأسماىلي
من الريف إىل المدينة فز

ي المدن ووصل أحيانا إىل  
ز   1000سيارة لكل    500فز  ما هو من السكان، ولقد أدى هذا العدد إىل قطع التوازن بي 

ي المدن، وتطلب 
ي شبكة المواصالت فز

كة وازداد التعقيد فز مخصص لوسائط النقل الخاصة ووسائط النقل المشي 
 النقل الخاص يتطلب 

َ
ايد من السيارات خصوصا وأن ز ي هذا السيل المي 

ة جدا لتكفز تخصيص مساحات لشوارع كبي 
 ( تزيد ب  ا20مساحات شوارع  للنقل  الالزمة  المساحات  عن  مرة  مساحات (  إىل  بدورها  تحتاج  وهذه  ك  لمشي 

 .وتعادل المساحات الالزمة للمشاة
  المدن

 
 :مشكلة المواصالت ف

ي تطبيق أحد األساليب الثالثة التالية
ي المدن ينبغز

 :لمعالجة وحل مشكلة المواصالت فز

تها حت  خارج المدي • ق المدن فتتابع مسي 
ادات ” أن تخي   نة السماح للطرق الرسيعة ” األوتوسي 

ادات ” حول أو ضمن المدينة وحسب أهميتها تتصل     إيجاد حلقة أو حلقات  • من الطرق الرسيعة ” األوتوسي 
 .بمستويات مختلفة مع شبكة الواصالت العامة

إيجاد حلقة للحركة الرسيعة تحيط بالمركز التقليدي للمدن، وعىل صلة بشوارع الحركة الرئيسية المتجهة من   •
المحيط عىل أن يخصص مركز المدينة لحركة المشاة فقط وأحيانا وحسب واقع المدينة وأهميتها المركز نحو  

المدينة، هذا ويمكن  ي 
فز المواصالت  الالزمة لمشكلة  الحلول  أكير إليجاد  أو  أسلوب  نستطيع االستفادة من 
ي تصنيف السي  ومنع اال 

ي المدن يتمثل فز
 الحل األنجع لمشاكل المواصالت فز

َ
ختالط لوسائط النقل القول أن

ك، كما أن فصل حركة المشاة عن حركة السيارات وتخفيف  الثقيل مع عناض الحركة الرسيعة أو النقل المشي 
ا فإن توزي    ع الخدمات والمؤسسات وخاصة التجارية منها بشكل  ي حل المشكلة ، وأخي 

التقاطعات يساعد فز
ي المدن متوازن عىل مختلف عناض منطقة السكن يعطينا مساهمة  

ي حل مشاكل المواصالت فز
ى فز  .كي 

 :تصنيف الشوارع
ي تتم بواسطتها،  

ي تمر بها وأهمية الصالت الت 
تصنيف الشوارع حسب طبيعة استعمالها وحجم ونوع الحركة الت 

ي تربط فيما بينها، ويتم تصنيف الشوارع ضمن المدينة كما يىلي 
 : وكذلك نوعية وموقع المؤسسات الت 

 (1) يعة من الصنف رقم شوارع الحركة الرس  •

 (2) شوارع الحركة الرسيعة من الصنف رقم   •

 الشوارع الرئيسية •

 الشوارع الثانوية  •

 شوارع الخدمة المحلية   •
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 ممرات السيارات  •
بعضها   عن  الشوارع  هذه  وتختلف  الخاصة،  االستعماالت  ذات  الشوارع  ذكره  سبق  ما  إىل  نضيف  أن  ويمكن 

 العرضانية والطوالنية  
ً
ا  أهمية كلما كان عرضه وعدد خطوط السي  فيه كبي 

وبمخططاتها، فكلما كان الشارع أكير
 ( الصنف  من  الرسيعة  الحركة  شوارع  تصمم  لذلك   ، ة  منحنياته كبي  أقطار  وأنصاف  ميوله ضعيفة،  (  1وتكون 

ي حلقات السي      لتحتوي
ي كل اتجاه كما هو الحال فز

ز أربعة إىل ستة خطوط سي  فز ي المدن، عىل ما بي 
الرئيسية فز

أما شوارع    وكذلك شوارع  ، الخارجية  الرئيسية  ادات  األوتوسي  امتداد  تكون عىل  ي 
الت  تلك  أو  الرسيعة  اق  االخي 

 ( الصنف  من  الرسيعة  صلة 2الحركة  عىل  وتكون  اتجاه،  ي كل 
فز سي   خطوط  ستة  إىل  أربعة  ز  بي  ما  فتحتوي   )

ادات الثانوية خارج المدينة ويمكن   ي موقع  باألوتوسي 
 للحافالت الكهربائية فز

ً
ز أن يستوعبا خطوطا لهذين النوعي 

أو تحت   فوق  لمشاة  بممرات  األرصفة  وإىل  من  الركاب  نقل  ويتم  السيارات،  اتجاهي حركة  ز  بي  يفصل  متوسط 
 .األرض

ز من الشوارع كما  ز السابقي  ي المدينة إىل النوعي 
ي تجمع وتوزع الحركة فز

تقوم بتوزي    ع أما الشوارع الرئيسية، فهي الت 
ز كما يمكنها أن تستوعب وسائط  ي المدينة، وقد تكون الحركة حرة فيها باالتجاهي 

الحركة عىل العناض الرئيسية فز
يطة أن يخصص لهما خط سي  خاص عىل أطراف هذه الشوارع  وليبوس رسر ك من نوع األوتوبيس والي  النقل المشي 

ة   .ليسمح بإنزال وصعود الركاب من األرصفة مبارسر
ي كل اتجاهأ

ز حرين للحركة فز وتخصص    ما الشوارع الثانوية : فتخصص للنقل ضمن أحياء المدن وتحتوي عىل خطي 
ي تربط األرصفة  

هذه الشوارع للمواصالت الخاصة، وتتفرع عنها شوارع الخدمة المحلية وممرات السيارات الت 
 بمداخل األبنية. 

ي آٍن واحد تكون مسايرة لشواط  أما الشوارع ذات االستعماالت الخاصة: فهي شوارع  
هة للسيارات والمشاة فز ز اليز

ي     البحار والممرات
اف إضافة إىل تلك الشوارع الت  ي تحيط بالمدن من عىلي لتؤمن اإلرسر

أو مجاري األنهار أو تلك الت 
يطية وتخصص الحركة فيه   تؤدي إىل ا أبنية ذات قيمة فنية أو تاريخية، ويتوسط هذه الشوارع عادة حدائق رسر

ز فإننا نخصص  ي المدن الموجودة وعندما ال تكون المقاطع العرضانية متكافئة للحركة باالتجاهي 
هة المشاة، وفز ز ليز

 أو أكير للحركة باتجاه وأخرى موازية لها للحركة باالتجاه اآلخر 
ً
 .شارعا

  عل  أرب  ع مراحل رئيسية وه  كالتاىل  
 : يتم التخطيط العمران 

 التخطيط الهيكل  المرحلة األوىل : 
ي نطاق الوحدة المحلية    -يتعامل التخطيط الهيكىلي مع كل العناض الطبيعية  

ككل وليس كجزء منها    -الواقعة فز
ي تواجه عمليات 

ي إطار التخطيط اإلقليىمي لإلقليم الذي تقع فيه ، ويقصد به رسم الخطوط العريضة الت 
وذلك فز

ي وتجار 
ي  التنمية العمرانية ، من استعمال سكتز

ها من االستعماالت الت  ي وغي 
ي وسياحي وصناغي وترفيهي وخدمائ 

ز بها ، حيث يكون عىلي مستوي المدينة ي احتياجات القاطني   . تتفق مع طبيعة المدينة وظروفها ، وتلت 
لالحتياجات   

ً
ومحققا  

ً
ومتكامال  

ً
شامال يكون  أن  القري  أو  للمدن  الهيكىلي  التخطيط  وعات 

مرسر إعداد  ي 
فز ويراغي 
ية عىلي المدى الطويل ، ويقوم التخطيط الهيكي عىلي الدراسات المتكاملة البيئية واالجتماعية واالقتصادية  العمران

 : ويتكون التخطيط الهيكل  من مجموعة خرائط تصنف كما يل   والعمرانية ،

فيهية والسياحية • ي موضح عليها المناطق السكنية والتجارية والصناعية والي 
واألثرية   خرائط استعماالت األراضز

 . والزراعية

 خرائط شبكة الطرق والشوارع الرئيسية والمطارات والسكك الحديدية والمجاري المائية والموائز  البحرية.  •

والمالعب  • والحدائق  اإلدارية  ي 
والمبائز والمستشفيات  المدارس   : مثل  العامة  الخدمات  موقع  خرائط 

هات.  ز  والمني 

 . ضف الصخي والكهرباء والغاز والهاتفخرائط شبكات المرافق العامة كالمياه وال •
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المرحلة الثانية : التخطيط التفصيل  

ي 
وعات   Urban Designويسىمي بالتصميم العمرائز وهو التخطيط الذي يعد لجزء من المدينة، حيث يتم فيه مرسر

ي يتكون منها التخطيط الهيكىلي للمدينة أو القرية ،
والتخطيط التفصيل  يقوم  التخطيط التفصيىلي للمناطق الت 

  :بتصنيف ما يل  

ي وطابعها المعماري وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات •
  ارتفاعات المبائز

ضها التخطيط • ي افي 
ي تحقق الكثافة الت 

  .اإلسكان من حيث موقع ونوع األحياء السكنية الت 

ز األنشطة ) مثل : تكوين  • ز المساكن ( تكوين الفراغات وتتابعها بي  اء بي    . المساحات الخضز

ي   •
ي وإشغاالت المبائز

  .استعماالت األراضز

  .تخطيط وتصميم شبكة الطرق ودراسة الحركة المرورية  •

  . تخطيط وتصميم أماكن انتظار السيارات من حيث أعدادها وأنواعها ومستوياتها وكفاءتها  •

ي تمثل أدئز مستوي من التخد   •
  .يم عىل المحالتتخطيط الشوارع السكنية الت 

  .تخطيط ممرات المشاة الرئيسية والفرعية كمحاور حركة السكان  •

اطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية واألثرية بما يكفل الحفاظ عليها •   .االشي 
  
 المرحلة الثالثة: التصميم البين 

ي المدينة أو القرية مثل :  
تصميم أنواع الممرات والمواد المستخدمة وهو التصميم الذي يدرس تنسيق المواقع فز

ألرضيات المدينة وأنواع التشجي  فيها حسب وظائفها مثل : استعمال مصدات الرياح أو أشجار مثمرة أو استعمال 
ي تلك المرحلة خواص تلك األشجار من حيث سمك وارتفاعات سيقانها والغرض 

األشجار للتظليل، كما يدرس فز
، هرمي    .، دائري، مرب  ع( من أشكالها )مخروطي

 من التصميم 
ً
ي الشوارع باعتبارها جزءا

اء واألشجار وتوزيعها فز باإلضافة إىل ذلك يدرس كيفية ري المسطحات الخضز
ي تلك المرحلة  

ي المدينة أو القرية ومكملة لها، كما يتم فز
    -العام للفراغ فز

ً
ي الحدائق   -أيضا

دراسة المقاعد العامة فز
بية األسماك  والطرقات ، كما يدرس الع ات طبيعية أو صناعية لالستحمام أو لي  ي شكل بحي 

ناض المائية واستغاللها فز
ي شكل نافورات مائية. 

 أو فز
وع   المرحلة الرابعة : تخطيط المشر

ي ، المشاري    ع التجارية والصناعية أو مشاري    ع 
ز للمشاري    ع المتخصصة مثل : مشاري    ع المبائز وهو التخطيط المتمي 

لشوارع وهو عادة يدخل فيه الكثي  من العلوم الطبيعية والكيميائية والهندسية والجيولوجية أو البنية التحتية وا
ي المدينة أو القرية

وع المراد عمله فز   . االقتصاد، أي عىلي حسب دراسة نوعية المرسر

  
  خصائص التخطيط العمران 

  وتتمثل فيما يل  
  :هناك مجموعة من الخصائص للتخطيط العمران 

ز   • ي بي 
ية ، ويربط التخطيط العمرائز ي توضع للبيئة الحضز

مراعاة الجوانب االجتماعية والثقافية والنفسية الت 
  .الجوانب المعمارية والسلوكية

ي لألنشطة والخدمات   •
ز ينتج عنهما نظام استعماالت األراضز ي يتكون من عنضين أساسيي 

التخطيط العمرائز
بة والمياه وعناض المناخ، واآلخر هو النشاط   المختلفة ، وهما : الخصائص الطبيعية المتمثلة بالتضاريس والي 

ي من مؤسسات إدارية واقتصادية واجتماعية   .البرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ابطة وعىلي عدة مستويات.   •
ي هو عبارة عن عمليات مي 

 التخطيط العمرائز

ي المناطق العمرانية •
  .التعامل مع الخصائص الطبيعية والظواهر المختلفة فز

ي جميع مكوناتها وعناضها مع بعضها •
ابطة فز   .معالجة المنطقة العمرانية كوحدة مي 

ي بقرارات سياسية وإدارية ومالية •
  .يرتبط التخطيط العمرائز

 الختالف عادات وتقاليد السكان  •
ً
 واجتماعيا

ً
  .يتعامل مع بيئة متجانسة غي  متجانسة دينيا

ي المناط  •
ي توزي    ع السكان فز

  .ق العمرانية ، وبشكل يحقق التجانس االجتماغي تحقيق التوازن فز
 : المصادر والمراجع

: ٢٠١٣صابر، )  ي التاىلي
وئز ي المدن، مركز التنمية البيئية واإلجتماعية، متاحة عىل الرابط اإللكي 

(، تنظيم الشوارع فز
https://www.etccmena.com  :م ١٢:١٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٧، تمت الزيارة بتاري    خ .

ً
 ساءا

: ٢٠٢٢شمس، )  ي التاىلي
وئز ، ما هو، مستوياته، مراحله، خصائصه، متاحة عىل الرابط اإللكي  ي

(، التخطيط العمرائز
post_17.html-https://www.starshams.com/2022/10/blog  :٢٠٢٢-١١-١٧، تمت الزيارة بتاري    خ  ،

.  ٠٢:٠٠الساعة: 
ً
 مساءا

: ٢٠٢٢أالء، )  ي التاىلي
وئز ، مقالة منشورة عىل مدونة المرسال، متاحة عىل الرابط اإللكي  ي

(، أهمية التخطيط العمرائز
https://www.almrsal.com/post/932073  :٠٤:٠٠، الساعة:  ٢٠٢٢- ١١-١٧، تمت الزيارة بتاري    خ   .

ً
 مساءا

ي عدد الجريدة الرسمية رقم    1966( لسنة  79قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية قانون رقم ) 
  1952المنشور فز

 . 1966/ 9/ 25الصادر بتاري    خ  
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