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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 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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الفقه والقانون
 
 []ساعات العمل ف

 
[ : عداد الباحثإ] ي حسي  

 
 د. علي حسي   الجيالن

 جامعة الجزيرة[ - كلية القانون  -القانون  ]
 

 : الدراسة مستخلص

ي عقد العمل 
ز
ي تصاحب االتفاق ف

ي أن ساعات العمل تعد من الموضوعات الت 
ز
أهمية الدراسة تكمن ف

وتنفيذه، بل وتستمر آثارها إىل ما بعد انتهائم، بحيث صار ينظر إىل ساعات العمل من جهة قانونية واقتصادية 
يعات واالتفاقيات الدو  ي واجتماعية وصحية عىل حد السواء، وقد اهتمت الترسر

ز
 لية بتنظيم ساعات العمل ف
ز تحديدها وضوابطها. هدفت الدراسة إىل التعرف عىل األحكام القانونية الخاصة  ي تبي 

أحكامها والقواعد الت 
بتنظيم ساعات العمل، ومعرفة القواعد القانونية الواردة لتحديد ساعات العمل وكيفية تطبيق تلك األحكام، 

ي المحا
ي وردت فز

يعات واالتفاقيات الدولية. وتناول الضمانات الت  فظة عىل حقوق العامل من جانب الترسر
، والمنهج المقارن. أهم النتائج أن ي التحليىلي

ز  انتهجت الدراسة المنهج االستقرائ  ايد هناك اهتمام قديم ومي 
ي 
يعات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية بتنظيم أحكامها، عىل الرغم من أنها فز  بساعات العمل من قبل الترسر

ي عقد العمل، إال أن هذا التدخل فرضتم دواغي حماية العامل من االستغالل 
ز فز األساس تخضع التفاق الطرفي 

يعات الداخلية للدول إىل  . بينما جاءت أهم التوصياتمن جانب صاحب العمل ي السغي من جانب الترسر
فز

مل وما يرافق ذلك من تقليص ساعات العمل الطويلة من أجل تخفيض مخاطر إصابات العمل وأمراض الع
 وصاحب العمل والمجتمع ككل. تكاليف عىل كل من العامل 

ات الراحة، الساعات اإلضافية.  الكلمات المفتاحية:  يعات العمالية، في   ساعات العمل، الترسر
Abstract  

The importance of the study lies in the fact that working hours are among the issues that 

accompany the agreement in the contract of employment and its implementation, and their effects will 

continue until after its completion, so that working hours are seen from a legal, economic, social and 

health aspect alike, and international legislation and agreements have concerned with organizing work 

hours In its provisions and rules that show its identification and controls. The study aimed to identify 

the legal provisions regarding the regulation of working hours, to know the legal rules received to 

determine working hours and how to apply those provisions, and to address the guarantees that were 

contained in the preservation of worker rights by international legislation and agreements. The study 

adopted the inductive and analytical method. the most important results are that there is an old and 

growing interest in working hours by international and regional legislations and agreements to regulate 

their provisions, although they are primarily subject to the agreement of the parties in the employment 

contract, but this intervention was imposed by the reasons for protecting the worker from exploitation 

by The employer. While the most important recommendations came in seeking by the internal 

legislation of countries to reduce long working hours in order to reduce the risks of work injuries and 

work diseases and the accompanying costs to both the worker and the employer and society as a 

whole. 

Key words: Working Hours, Labor Legislation, Rest Periods, Overtime. 
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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 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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة

ومضعف لقواه، لقد دلت اإلحصائيات أن معظم حوادث إن العمل الطويل مرهق للعامل، مضز بصحتم 
ها قد تمكن من  ، حيث يكون التعب وعدم االنتباه وغي  ة من الدوام اليومي ي الساعات األخي 

ز
العمل تقع ف

 
ً
العامل، كذلك فإن العامل الذي يشتغل معظم وقتم ال يجد فرصة كافية لرعاية شئون أرستم، وال يجد فراغا

 شئون مهنتم ويتعرض إىل األخطار والمضار االجتماعية.  للراحة وترقية مستوى
واألصل أن يتم تحديد ساعات العمل وتنظيمها باتفاق العامل وصاحب العمل فإن لم يوجد مثل هذا االتفاق 
ي الئحة العمل، إذا كانت هناك الئحة، وإال كان لصاحب العمل أن يحدد وقت العمل 

ز
طبقت األحكام الواردة ف

ك وأن يعدل فيم  ي معظم البلدان لم يي 
ز
ع ف ط عدم تجاوز الحد األقىص لساعات العمل، غي  أن المرسر برسر

ي العقد، وهما العامل وصاحب العمل، وال إلرادة هذا ألخي  
ز
تنظيم العمل وتحديد ساعات العمل إلرادة طرف

ات الرا  أقىصز لساعات العمل وحددت في 
ً
ي هذا الشأن فوضع حدا

ز
ي يجوحده، بل عمد إىل التدخل ف

ب حة الت 
 عن ذلك ألزم صاحب العمل 

ً
ي مكان العمل، فضال

ز
 أقىص لبقاء العامل ف

ً
ات العمل، كما وضع حدا أن تتخلل في 

راحة أسبوعية، كما يرد عىل هذه األحكام استثناءات قد تتعلق ببعض األعمال أو بعض األعمال، كما وضع 
ع ضمانات يكفل بها تنفيذ قواعده.   المرسر

 أهمية الدراسة : 

ي عقد العمل من انطالقا  جاءت أهمية الموضوع
ي تصاحب االتفاق فز

أن ساعات العمل تعد من الموضوعات الت 
وتنفيذه، بل وتستمر آثارها إىل ما بعد انتهائم، بحيث صار ينظر إىل ساعات العمل من جهة قانونية واقتصادية 

يعات واالتفاقيا ي واجتماعية وصحية عىل حد السواء، وقد اهتمت الترسر
ت الدولية بتنظيم ساعات العمل فز
 
ً
ا  كبي 
ً
 تحديدها وضوابطها، هذا بجانب الفقم الذي أوىلي ساعات العمل اهتماما

ز ي تبي 
أحكامها والقواعد الت 

ها عىل عقد العمل وزيادة اإلنتاج وضمان حقوق العامل.  حها ومدى تأثي   لرسر
 أهداف  الدراسة : 

 هدفت هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية: 
 / التعرف عىل األحكام القانونية الخاصة بتنظيم ساعات العمل. 1
 / معرفة القواعد القانونية الواردة لتحديد ساعات العمل وكيفية تطبيق تلك األحكام. 2
يعات واالتفاقيات الدولية. 3 ي المحافظة عىل حقوق العامل من جانب الترسر

ي وردت فز
 / تناول الضمانات الت 

 
 مشكلة البحث: 

ي عقد العمل، تتلخص 
ي األساس التفاق طرفز

ي أن ساعات العمل يجب أن تخضع فز
مشكلة البحث فز

ولكن لما يمكن أن يصدر من جانب صاحب العمل تجاه العامل من استغالل وتعسف باعتباره الطرف الضعيف 
يعات لتوفي  الحماية للعامل وصحتم، ومن هنا يمكن  تدخل الترسر

ً
ي العالقة التعاقدية، كان الزما

لخيص ت فز
ي اإلجابة عىل األسئلة التالية: 

 المشكلة فز

يعات القانونية؟1  للترسر
ً
 / ما مفهوم ساعات العمل وفقا

ي تحدد ساعات العمل؟2
 / ما هي القواعد واألحكام القانونية الت 

 / ما هي االستثناءات الواردة عىل األحكام والقواعد الخاصة بساعات العمل؟3
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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 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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 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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فز



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                             (   -  113 103) ص:  سادسالبحث ال –الثان

 

106 
ي الفقه والقانون                                                                                                                                                   حسي        

 
 ساعات العمل ف

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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ُ
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ، ز تخفيضها لمصلحة العامل، ولصاحب العمل حرية تحديد قواعد إثبات الحضور واالنضاف بالنسبة للعاملي 
م بأن يضع عىل ز ي مكان ظاهر بالمنشأة وهو يلي 

ز
ي الدخول، وكذلك ف

ز
ي يستعملها العمال ف

 األبواب الرئيسية الت 
ات الراحة ويوم اإلغالق األسبوغي وما يطرأ عىل هذا الجدول من تعديل

 ببيان ساعات العمل وفي 
ً
 جدوال

 . (2011)منصور، 

، فللعامل يح ز ات الراحة يحقق الفائدة للطرفي 
عمل قق عدم إرهاقم وتكليفم بالوأن تحديد ساعات العمل وفي 

ة، وتؤثر بالتاىلي عىل صحتم الجسدية والعقلية، بينما تحقق لصاحب  لساعات طويلة قد تسببم لم مشقة كبي 
ي أداء عملم بصورة ُمرِضية، ولذلك فإن تقريرها يكون لم 

ز
العمل ضمان نشاط العامل وحيويتم مما يساعده ف

ي العالقة التعاق
ز
ورة تحىم مصالح طرف ي العض الحديث قد ضز

ز
يعات العمالية ف دية، كما نالحظ أن جميع الترسر

اتجهت إىل تحديد ساعات العمل وذلك لمنع استغالل العامل من جانب صاحب العمل، وتشغيلم أوقات تكلفم 
فوق طاقتم باإلضافة إىل أن تحديد ساعات العمل يؤدي لتقليل مخاطر إصابات العمل وأمراض العمل وما يرافق 

 من تكاليف عىل كل من العامل وصاحب العمل والمجتمع ككل. ذلك 

ي الحفاظ عىل نشاطم 
، هي مصلحة العامل فز

ز ز مصلحتي  ي خلق توازن بي 
ولعل المقاربة المهمة هنا تكمن فز

ي عىل صحتم جراء اإلرهاق الذي يتعرض لم من العمل لساعات طويلة خالل اليوم،  وحيويتم وعدم التأثي  السلت 
ز مصلحة صا ي زيادة اإلنتاج وبي 

ي االستفادة من الوقت الذي يعملم العامل إلنجاز أعمالم ورغبتم فز
حب العمل فز

ز وتعمل عىل إيجاد أفل صيغ  ز المصلحتي  اغي هاتي 
وبالتاىل تحقيق الرب  ح للمنشأة، من هنا جاءت هذه األحكام لي 

ي ا
ي حق العامل فز

ي تتمثل فز
الل، لكرامة وتجنيبم للسخرة واالستغالتوازن بينها، مع مراعاة المصالح األخرى الت 

ي المحافظة عىل صحة العامل من خالل حماية العامل مما قد يتعرض لم بسبب العمل 
وحق صاحب العمل فز

ي الواقع ال تضز بالعامل وصاحب العمل عىل حد السواء، ومن خالل هذه المصالح مجتمعة 
ألوقات طويلة هي فز

ي زيادة اإلنتاج
 . تتحقق مصلحة المجتمع فز

ي يقضيها
ي الساعات الت 

ي مفهومها الواسع تعتز
م بها -ونري أن ساعات العمل فز ز ي العمل -أو يلي 

مع  العامل فز
يعات ز  -صاحب العمل، حسب ما أتفق عليم الطرفان، أو حسب ما نصت عليم الترسر إذا لم يوجد اتفاق بي 

ز  ط أال يخالف -الطرفي  نص القانون، كما أن تحديد  وكما يمكن للعرف أن يتدخل لحساب ساعات العمل برسر
ي غالب األحوال -يهدف إىل حماية العامل من تعسف واستغالل صاحب العمل، الذي يهدف بدوره
قيق إىل تح -فز

الرب  ح وتقليل تكلفة اإلنتاج حت  ولو كان ذلك عىل حساب صحة العامل، باإلضافة إىل أن تحديد ساعات العمل 
ي المحافظة عىل صحة العامل وحيويتم يؤدى إىل نتائج مهمة بحسب الدراسات الع

لمية من كونها تساهم فز
 ، ي
ي والذهتز

ات أطول كما كان عملم يتسم بالتوازن وعدم اإلجهاد البدئز ونشاطم وقدرتم عىل مواصلة العمل إىل في 
راتها ونتائجها، كما تناولتها  ة من خالل تناول الفقهاء لموضوعها ومي  وقد اكتسبت ساعات العمل أهمية كبي 
يعات الداخلية للدول، حيث  ي الترسر

ي إدراجها فز
ي بدورها ساهمت فز

نصوص االتفاقيات الدولية واإلقليمية، والت 
 تنظم ساعات العمل.  -وإن لم تكن كلها -نجد اليوم معظم دول العامل

ً
 تتضمن أحكاما

 : ي
 تحديد ساعات العمل: المحور الثان 

يعات إىل تحديد الحد األقىص لساعات ، فال يجوز تشغيل العامل  ذهب معظم الترسر
ً
ي ساعات يوميا

العمل بثمائز
ي اليوم، وإنما يقصد بها 

ي المفروضة كحد أقىص كقاعدة عامة فز
ي اليوم أكير من هذا الوقت والساعات الثمائز

فز
ي هذه الوقت 

ي أداء العمل المطلوب منم، ومن ثم ال يدخل فز
ي يمكن تشغيل العامل فيها فز

األقىص للساعات الت 
ة ال ي يستعد العامل فيها للعمل بارتداء المالبس العمل وتسلم أدواتم، كما ال يدخل فيها الوقت الذي الفي 
ت 

 
ً
ي انتقالم إىل مكان العمل أو عودتم منم مهما كان بعيدا

 . (1961)غانم،  يستغرقم العامل 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 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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

علق ففيما يت ويختلف تحديد ساعات العمل اليدوي من حيث نطاق رسيانها، ومن حيث عدد الساعات المقررة،
يعات العمال الزراعية من تحديد ساعات العمل. لقد أخذت معظم  ي معظم الترسر

بنطاق رسيان التمديد تستثتز
ي اليوم، 

ز
ي ساعات ف

يعات بتقسيم ساعات اليوم إىل ثالثة أقسام بحيث تكون المدة المقررة للعمل ثمائز الترسر
يعات زيادة ساعات العمل إىل تسع ساعات  ز بعض الترسر ي بعض األعمال أو تخفيضها إىل سبعوتجي 

ز
ي اليوم ف

ز
ي  ف

ز
ف
 ما تقل ساعات العمل 

ً
ا ي التنويم بأن ساعات العمل الرسمية قد ال تعي  عن الواقع إذ إن كثي 

البعض اآلخر. ينبغز
ي التحضي  للبدء بالعمل أو لالستعداد 

ز
 ف
ً
 ملحوظا

ً
الفعلية عن ساعات العمل الرسمية بسبب تمضية العمال وقتا

ي تنفيذ العملقبل ان
ز
 . (2012)العسال،  تهاء العمل أو يتباطئون ف

ي انتقالم إىل مكان العمل أو عودتم منم مهما كان 
ز
ي ساعات العمل الوقت الذي يستغرقم العامل ف

ز
وال يدخل ف

 بالعمل بصورة متواصلة طوال هذه 
ً
 فعال
ً
، أو أوقات الراحة، ولكن ال يعتز هذا أن يكون العامل قائما

ً
بعيدا
ي المحال التجارية ومحالت الحالقة، بحيث توجد السا

ز
عات إذ قد تتوقف مواصلة العمل عىل وجود عمالء كما ف

 عىل رأس عملم 
ً
ا ي هذه المنشآت ساعات فارغة تتخلل ساعات العمل، وهذه الساعات يكون العامل فيها حاضز

ز
ف

ات العم  بكل فرصة تسنح لهذا األداء، ولذلك تحسب من في 
ً
بصا ي ساعات العمل الفألدائم ومي 

علية،  ل وتدخل فز
ي إعداد اآلالت العمل

قم العامل فز  . (2008)نايل،  كما يحسب من ضمن ساعات العمل الفعلية الوقت الذي يسي 

، ولم حرية تعديل ما لم يوجد 
ً
ويجوز لصاحب العمل تخفيض عدد ساعات العمل عن الحد األقىص المقرر قانونا

ي العقد أو عرف ملزم، فإذا  
كان اتفاق أو عرف ملزم يتعلق بتخفيض ساعات العمل، فال يجوز لصاحب نص فز

 عن 
ً
العمل أن يغي  ذلك بإرادتم المنفردة، وإذا تطلب األمر زيادة الساعات المتفق عليها فإن العامل يستحق أجرا

 
ً
 . (2011)منصور،  الساعات اإلضافية حت  ولو لم يتجاوز الحد األقىص المقررة قانونا

ي اإلدارة إال أنم وإ
ي ساعات يجوز لصاحب العمل بمقتىصز سلطتم فز

ذا كان الحد األقىص لساعات العمل ثمائز
اف أن ينظم وقت العمل اليومي بعدد أقل من الساعات كأن يحدد لعمل مدة أرب  ع أو ست ساعات، ولم أن 

واإلرسر
ط عدم ت ي التنظيم الذي أتبعم من قبل وأن يزيد ساعات العمل المقررة، برسر

و ثمان جاوز الحد األقىص وهيعدل فز
 مطالبة صاحب 

ً
ي حالة زيادة ساعات العمل اليومي إىل الحد األقىص المقرر قانونا

ساعات، وال يكون للعمال فز
ي المنشأة

ي عقد العمل أو يجرى بت العرف فز
ي ما لم ينص عىل ذلك فز

 .  (1983)شنب،  العمل بأجر إضافز
يعات  ز معظم الترسر ات الراحة فال تجي 

تكليف العامل بالعمل المدة المقررة دفعة واحدة، بل تستلزم أن أما في 
ات بحيث ال  ي مجموعها عن ساعة ويجب تحديد هذه الفي 

ة أو أكير للراحة وتناول الطعام ال تقل فز تنخلها في 
ات إىل استثناءات مؤقتة وأخرى  يجوز تشغيل العامل أكير من خمس ساعات متوالية. وكذلك تخضع هذه الفي 

 . (1985)بدوي،  دائمة
 بمنح العامل

ً
 قانونا

ً
ات للراحة ال تقل -أثناء وقت العمل -ويستنتج من ذلك أن صاحب العمل ملزما ة أو في  ي  في 

فز
ات قد تمنح للعامل مرة واحدة أو يتم توزيعها عىل عدة مرات خالل وقت  مجموعها عن ساعة، وهذه الفي 

ات الراحة ب  أدئز لفي 
ً
ع وضع حدا ات الراحة العمل. فالمرسر ، ويجب أن تتخلل في 

ً
حيث ال تقل عن ساعة يوميا

 ساعات عمل، وال يجوز منحها كلها أو بعضها بعد انتهاء العمل. 
 مع صالح العمل، فإذا كانت المنشأة 

ً
ويحدد صاحب العمل يوم الراحة األسبوعية للعامل، حسبما يراه متفقا

، فإن يوم الراحة  ز بها يكون هو يوم اإلغالق، أما إذا كانت تخضع لوجوب اإلغالق األسبوغي لجميع العاملي 
ز عىل صاحب العمل أن يحدد لكل  المنشأة مستثناه من وجوب اإلغالق األسبوغي بل تعمل طوال األسبوع تعي 

ين ساعة متصلة بعد ستة أيام متصلة عىل األكير  ، ) عامل راحتم األسبوعية بحيث ال يقل عن أرب  ع وعرسر ي
عطيفز

2005) . 
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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 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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

واألجر الذي يستحقم العامل عن يوم راحتم هو نفس األجر الذي يتقاضاه عن أيام العمل الفعلية، فإن كان األجر 
ي عن يوم راحتم ذات أجر 

 باليوم أو الساعة فإنم يتقاضز
ً
، وإن كان محددا

ً
ي أجره كامال

 بالشهر فإنم يتقاضز
ً
محددا

ي حالة باإلنتاج فإ
ز
 عن يوم راحتم يعادل متوسط أجره الذي يتقاضاه عن يوم العمل، أما ف

ً
ي أجرا

ن العامل يتقاضز
ي األجر المستحق عن يوم 

ز
ي أشتغل فيها إن قلت عن س    ن     ة، وال    ع     ب  رة ف

ة أو عن المدة الت  ي السنة األخي 
ز
اليومي ف

 . (2006)دياب،  الراحة األسبوعية باألجر الشامل وليس األساسي 
ي أن حصول العامل عىل راحة  وترجع الحكمة من تقرير قاعدة

ز
وجوب حصول العامل عىل راحة أسبوعية ف

ورية والهامة الستعادة العامل نشاطم وراحتم من عناء العمل طوال األسبوع  أسبوعية تعد من األمور الضز
، يح) وتمكينم من التفرغ بعض الوقت للعناية بشئون أرستم واالجتماع بأقاربم ومعارفم ولتمتعم بمباهج الحياة ي ت 

1964) . 
ي الدخول 

ز
ي يستعملها العمال ف

يعات العمل عىل صاحب العمل أن يضع عىل األبواب الرئيسية الت  كما أوجبت ترسر
ات الراحة ويوم الراحة األسبوعية . قد يعتمد سجل الدوام   ببيان ساعات العمل وفي 

ً
ي مكان ظاهر جدوال

ز
وف

ج، وقد يعتمد بطاقات شخصية لكل عامل معلقة عىل حيث يوقع العمال إمام أسمائهم عند الدخول وعند الخرو 
ي آلة عند دخولم وعند خروجم لتثبت لم دوام ضمن 

لوحة عند مدخل المنشأة فيأخذها العامل بنفسم ويضعها فز
ة  . (2012)العسال،  هذه الفي 

ي لسنة )
ي القانون العمل السودائز

ي المادة )1997فز
ي 42م(  نص فز

 جاء فيها:  ( " ساعات العمل العادية "، والت 

ة 1"  ي اليوم عىل أن تتخللها في 
ي ساعات فز

ي األسبوع أو ثمائز
ز س اعة فز ي وأربعي 

/ تكون س اعات العمل العادية ثمائز

ي اليوم وذلك لتناول الطعام أو الراحة. 
 للراحة مدفوعة األجر ال تقل عن نصف ساعة فز

دل ساعات العمل األسبوعية أو اليومية / يجوز للسلطة المختصة بموجب أمر بعد التشاور مع المجلس أن تع2
ات من السنة أو لبعض فئات من العمال حس ب طبيعة  ي تتخللها وذلك بالنسبة لبعض في 

ات الراحة الت  أو في 
 العمل ونوعم . 

ز خالل شهر رمضان وللمرضعات لمدة 3 ي اليوم للعمال الصائمي 
/ تخفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة فز

ز من تاري    خ   الوالدة عىل أن تكون تلك الساعة مدفوعة األجر". سنتي 

ي 
ينضف الحد األقىص لساعات العمل وهو ما أقرتم االتفاقيات الدولية وترسخ مفهومم وتطبيقم منذ أمد بعيد فز
ي وذات األ 

ي    ع وطتز  ب    ع     ي  د التصور بالنسبة ألي ترسر
ً
يعات العالم المتمدن، والنكوص عنم يعد أم      را مر جميع ترسر

ات الراحة.   يرسي فيما يتعلق بفي 

ة الراحة ما يىلي : " إن مدة الراحة وألهميتها للمستخدم 
ي أحد حيثيات أحكام المحكمة العليا عن في 

وقد جاء فز
يجب أال تقل عن نصف ساعة، ولم يحدد القانون زمن الوقت األقىص المحدد لها، فيجب أن يفرس ما ورد 

ي لصالحم، طالما أن القانون قد 
ة تقل عن نصف ساعة، ويجب تفسي  ما ورد فز

نص ضاحة عىل عدم منحم في 
ة للراحة ومواصلة للعمل"  . (2012)عثمان،  الوقائع لصالحم طالما أن هناك في 

، فقض   أقىص لساعات العمل اليومي واألسبوغي
ً
ع وقت العمل، فوضع حدا وبموجب هذا النص نظم المرسر

ي سا
ز ساعة، ساعات العمل اليومي عىل ثمائز اط أال تزيد ساعات العمل األسبوغي عىل ثمان وأربعي 

عات، واشي 
ي 
ات الراحة الت  وأجازت الفقرة الثانية للسلطة المختصة تعديل ساعات العمل األسبوعية أو اليومية أو في 

ات من السنة أو لبعض فئات من العمال حسب العمل نوعم عىل أن يصدر  تتخللها، وذلك بالنسبة لبعض في 
 ب

ً
تحديد فئات العمال المشار إليها قرار من الوزير، كما أو جب تخفيض مدة العمل اليومي إىل سبع ساعات بدال
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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 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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ترضع طفلها، وذلك 
ز هما العمال الصائمون خالل شهر رمضان المعظم والمرأة الت  من ثمان بالنسبة لفئتي 

تب عىل ت ز من تاري    خ الوالدة، وال يي  ي األجر مراعاة لظروفها، ولمدة سنتي 
ز
خفيض تلك الساعة أي تخفيض ف

ي تخصص للصالة والراحة والطعام، وال تقل عن نصف ساعة 
ات الت  .وتدخل ضمن ساعات العمل الفعىلي الفي 

ي اليوم
ز
 . (2004)دفع هللا،  ف

ي تنادي بأن 
ي    ع المنظم لساعات العمل والراحة، االتجاهات الحديثة الت  ي الترسر

ز
ي أن يراغي بصفة خاصة ف

وينبغز
ي  يدخل

ي األعمال الت 
ز
ي تمىلي تخفيض ساعات العمل عن الحد األقىص المقرر ف

ورات الت  ي اعتباره الضز
ز
ع ف المرسر

ي المناجم والمحاجر وصناعات الحديد 
ز
تنطوي عىل مخاطر معينة أو الضارة بالصحة أو المرهقة، كالعمل ف

اطا ي مثل هذه األعمال، ووضع قيود واشي 
ز
العمل ت معينة فيما يتعلق بوالصلب، وكذلك تخفيض سن التقاعد ف

 . (2010)خلف هللا،  الليىلي 
ويالحظ أن رضاء العمال أو اتفاقهم مع صاحب العمل عىل القيام بالعمل عىل نحو ال يتفق مع أحكام تنظيم 
 فائدة للعامل، وعندئٍذ فقط يصح االتفاق، وال يعتي  

ة بم، ما لم يكن أكير وقت العمل اليومي أو األسبوغي ال عي 
 للقانون، ألن أحكام تنظيم وقت العمل اليومي واألسبوغي من النظام العام، فيبطل كل  صاحب

ً
العمل معم مخالفا

 . (2009)سباق،  اتفاق عىل ما يخالفها ما لم يكن أكير فائدة للعامل

ي االتفاقية الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية )المتعلقة بتن
يم ظولعل هذه األحكام يدعمها ما جاء فز

ي التجارة والمكاتب للعام 
م( نصت عىل: ) ال تتجاوز ساعات العمل بالنسبة لمن تنطبق 1930ساعات العمل فز

 .)
ً
ي ساعات يوميا

ي األسبوع وثمائز
ز ساعة فز ي وأربعي 

 عليهم هذه االتفاقية ثمائز

ي م( تناولت موضوع سا1930( )اتفاقية السخرة لعام 29حت  اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )
عات العمل فز

: ) تكون ساعات العمل العادية ألي شخص يفرض عليم عمل سخرة أو عمل 13المادة ) ي
ي نصت عىل اآلئ 

( والت 
ي حالة العمل الحر، ويجب أن يكافأ عىل أية ساعات أضافية 

قرسي مساوية لساعات العمل العادية المعمول بها فز
 عن 
ً
ي حالة العمل الحر(. يعمل خاللها بنفس المعدالت المعمول بها تعويضا

 الساعات اإلضافية فز

 االتفاقية العربية رقم )
ً
ي المادة )1996( لعام 1أيضا

: ) يحدد 45م )بشأن مستويات العمل( نصت فز ي
( عىل اآلئ 

، تتخللها 
ً
ز ساعة أسبوعيا ي وأربعي 

، أو ثمائز
ً
ي ساعات يوميا

ي    ع كل دولة ساعات العمل، بحيث ال تزيد عن ثمائز ترسر
ات للراحة ال   تقل عن ساعة، وتعمل األطراف المتعاقدة عىل تخفيض ساعات العمل بصفة تدريجية طالما في 

 زاد اإلنتاج، وساعدت عىل هذا التخفيض العوامل األخرى المؤيدة لذلك(. 

ي العقد، فإن تأخر وأضز 
أما إذا قدرت المنفعة بالعمل فعىل العامل أن ينجز العمل خالل المدة المتفق عليها فز

ر، إال أن يكون التأخي  بسبب خارج عن طاقتمبصاحب ال  . (2012)العسال،  عمل كان عليم أن يعوض عن الضز
 المحور الثالث: ساعات العمل اإلضافية: 

ة،  ي بعد ساعات العمل الرسمية مبارسر
ورة لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل إضافز ز حالة الضز تجي 

ورة  ي هذه ولمدة ال تزيد عن أرب  ع ساعات، والضز
بطبيعة الحال يستلزمها حدث مؤقت، ولهذا فإن التكليف فز

ورة وزوالها   باستمرار حالة الضز
ً
 . (2010)خلف هللا،  الحالة يكون استمراره مرهونا

ورات عمل غي  عادية، أو ظروف استثنائية، والمقصود بذلك حاالت  إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضز
انية التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غي  ع ز ات الجرد وإعداد المي 

ي األعياد والمناسبات األخرى أو في 
ادي 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 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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي خسارة 
ز
والتصفية واالستعداد للمواسم، أو إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصالح ما نشأ عنم أو لتالف

 . (2008)نايل،  محققة لمواد قابلة للتلف

ي ساعات ا
ز
ي يقابل زيادة طارئة ف

ز
لعمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفم، وهو ومعلوم أن األجر اإلضاف

 بالظروف الطارئة لإلنتاج بما قد تقتضيم من زيادة ساعات العمل عن المواعيد 
ً
 مرتبطا

ً
بهذه المثابة يعتي  أجرا

 دون بينات تثبت أن صاحب العمل  
ً
 وينضف متأخرا

ً
القانونية، وإذا كان المراجع ضده يحضز إىل المصنع مبكرا

ة بحضوره أو انضافم قبل وبعد كلفم ب  طارئة تستدغي ذلك فال عي 
ً
 أو ظروفا

ً
ذلك أم بينات تثبت أن هنالك ظرفا

ي العمل الذي يؤديم العامل 
ز
ي هذا الخصوص بساعات التشغيل الفعىلي ف

ز
ة ف ساعات العمل الرسمية إذ العي 

ات المخصصة لتناول الطعام والراحة أو م ار ا ينفقم العامل من أوقات االنتظلصاحب العمل فال تدخل فيم الفي 
ي ذلك تسليم مقدم الطلب مفاتيح مصنعم للعامل إىل المقدم ضده 

ز
بمكان العمل قبل مدتم أو بعدها، وال يقدح ف

ز من   بالحضور قبل المواعيد المقررة لفتح األبواب الخارجية والداخلية حت  يتمكن العاملي 
ً
الطلب ليقوم يوميا

ة العمل ط  . (2012)عثمان،  الما لم يكن هناك تكليف بذلك من صاحب العملالدخول ومبارسر

ي جاء فيها : 1997( من قانون العمل لسنة )43كما تنص المادة )
ي "، والت 

 م( " العمل اإلضافز
ي يص در فيه ا قرار من السلط ة المختصة ومع مراعاة أحكام المادة 1" 

( يجوز 7)21/ فيما عدا الح االت الت 
ة لمدة لصاحب العمل عند  ي بعد ساعات العمل الرسمية مبارسر

ورة الطارئة أن يكلف العامل بأداء عمل إضافز الضز
ز عىل أال تزيد  ي باتفاق الطرفي 

ورة الطارئة يكون العمل اإلضافز ال تزيد عن أرب  ع ساعات وفيما عدا حاالت الضز
ي األسبوع . 

ة ساعة فز ي عرسر
ي اليوم أو اثنت 

 مدتم عن أرب  ع ساعات فز

ي جميع 2
ي البند)/ فز

ي حدود المدة المقررة فز
 بالنسبة للنساء فز

ً
ي اختياريا

 (. 1األحوال يكون العمل اإلضافز

ي : 3
ي المواعيد المحددة لدفع بقية األجر عىل الوجم اآلئ 

ي فز
 / ي      دف      ع أج       ر ال     ع   مل اإلضافز

ي أيام العمل العادية تحسب الساعة بساعة ونصف،
 أ/ فز

ي أيام ال
،ب/ فز ز  عط الت الرسمية تحس ب الس اعة بساعتي 

4 ." ي عىل أساس المرتب األساسي
 / يحسب أجر العمل اإلضافز

ع لصاحب العمل بأن يكلف العامل بأداء ساعات عمل إضافية بعد ساعات العمل الرسمية  وقد سمح المرسر
ي باتفاق  

ع العمل اإلضافز ي اليوم، وقد قيد المرسر
ة لمدة أقصاها أرب  ع ساعات فز كل من العامل وصاحب مبارسر

ي 
ة ساعة فز ي عرسر

ي اليوم أو أثتز
ورة الطارئة عىل أال تزيد مدتم عىل أرب  ع ساعات فز العمل عليم فيما عدا حاالت الضز

ي جميع األحوال بما فيها 
ي اختياريا بالنسبة للنساء فز

األسبوع، وأوجبت الفقرة الثانية أن يكون العمل اإلضافز
ي ذلك

ورة الطارئة، مراعيا فز ي المجتمع من جانب آخر، أما الفقرة الثالثة  الضز
طبيعة المرأة من جانب ودورها فز

ي العطالت 
ي يوم عادي أو فز

فقد أوضحت كيفية احتساب أجر ساعات العمل اإلضافية، سواء وقع العمل فز
 بحساب عىل أساس الساعة اإلضافية بما 

ً
 إضافيا

ً
الرسمية، حيث أوجبت أن يدفع صاحب العمل للعامل أجرا

، وذلك كلم يتم  ز ي أيام العطالت بما يعادل أجر ساعتي 
ز يحسب أجر ال     ساعة فز ي حي 

يعادل أجر ساعة ونصف فز
 لمعيار المرتب األساسي 

ً
 . (2004)دفع هللا،  وفقا
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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 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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وقضت أحدي السوابق القضائية ما قضت بت محكمة االستئناف، وأرست مبدأ أنم : " ال يجوز لألطراف 
، حيث أن النص وارد عىل التعاقد عىل ساعات عمل  ز ز واألشخاص المستخدمي  تزيد عما حدده قانون المخدمي 

ز وعدم المساس بالحد األدئز من حقوقهم. بجانب مبدأ أنم ما زاد عن ساعات  سبيل اإللزام بغرض حماية العاملي 
ي حددها القانون يحسب ساعات عمل إضافية

 .  (1974)مجلة األحكام القضائية،  العمل الرسمية الت 

ي حيثيات أحد أحكام المحكمة العليا ما يىلي 
ز
، فقد جاء ف ي

ز
ورة بالنسبة لساعات العمل اإلضاف أما لتوافر حاالت الضز

 قبل بدء ساعات العمل 
ً
: " صحيح أن البينات المتوفرة تثبت أن المقدم ضده طلب المراجعة يحضز مبكرا

 قد 
ً
صدر إليم من صاحب العمل، بالعمل لساعات إضافية الرسمية غي  أن شهود اإلدعاء لم يثبوا أن هناك تكليفا

، إذ أن مناط استحقاق المراجع ضده لساعات العمل اإلضافية هو حالة  قبل وبعد ساعات العمل الرسىمي
ورة وتكليف العامل بأداء عمل  ي غياب حالة الضز

ز
ورة وتكليفم بالعمل، وهو ما خلت عنم البينات المقدمة وف الضز

ي بعد ساعات العم
ز
ي ساعات عمل إضافية، واألجر عليها، وبمعتز آخر إضاف

ز
ل الرسمية فإن ذلك ال يعطيم الحق ف
وط شغلها"  . (2012)عثمان،  فإن قيام العامل بأعمال وظيفية لم يستوف رسر

ي المنشاة عىل تشغيل العمال ساعات أقل 
وتعي  محكمة النقض المضية عن بقولها: ) إذا كان العمل قد جرى فز

ي ا
ي القانون، من المحدد فز

لقانون، ورأى صاحب المنشأة أن يزيد ساعات العمل اليومي إىل الحد األقىص المقرر فز
ي هذه الحالة 

ي عقد العمل، فال يجوز إلزامم بالعودة إىل النظام السابق، وليس للعمال فز
ولم يمنعم من ذلك نص فز

ي كان ي
ز ساعات العمل الت  ي المطالبة بأجور إضافية عن الفرق بي 

ي المنشاة و الحق فز
تلك جرى عليها نظام العمل فز

ي عقد العمل أو كان العرف قد أستقر عىل منحهم هذه 
ي حددها القانون، إال إذا كان قد نص عىل ذلك فز

الت 
 . (1975)الهواري،  األجور(

ي المادة )1996( لعام 1االتفاقية العربية رقم )
: ) يجوز 48م )بشأن مستويات العمل( نصت فز ي

( نصت عىل اآلئ 
ي    ع، عىل أال  ي يقررها الترسر

وط الت  ي الحاالت وبالرسر
تشغيل العمال ساعات إضافية، أو أثناء الراحة األسبوعية، فز

ي األسبوع، ويعطي العمل عن 
ز ساعة فز ي اليوم، أو ستي 

ي مجموعها عرسر ساعات فز
تتجاوز ساعات العمل اليومي فز

ي ساعات العمل ا
ي أجور تزيد عن أجورهم فز

ي    ع كل دولة نسبة هذه ساعات عملهم اإلضافز لعادية، ويحدد ترسر
 الزيادة(. 

اح القانون ونصوصم وأحكام المحاكم أن ساعات العمل اإلضافة أما أن تفرضها  ونرى يحسب ما جاء من أقوال رسر
ي أن يعمل العامل لساعات إضافية، وقد يكون هناك بعض 

ورة معينة، أو أن طبيعة العمل تقتىصز حاالت ضز
ي االتفاق

ورة قد  اإلشكاالت فز ، بالرغم من القول بوجوب االتفاق عليم، إال أن حاالت الضز ي
عىل هذا العمل اإلضافز

ز من االتفاق من حيث أنها قد تكون مفاجئة بحيث ال تسمح لهم بالجلوس واالتفاق عليم، كما  ال تمكن الطرفي 
 أقىصي لساعات العمل اإلضافية، والحكمة من 

ً
يعات ذهبت إىل وضع حدا ذلك ال تختلف عما جاء نجد أن الترسر

ير تحديد ساعات العمل الرسمية، مما تشكلم من حماية للعامل من الستغالل صاحب العمل، وبالتاىلي  ي تي 
فز

يعات  ، كما أن معظم الترسر
ً
ورة أن يكون هذا العمل مأجورا ي عىل صحة العامل باإلضافة إىل ضز يكون لها تأثي  سلت 

 خاصة باألجر لساعات العم
ً
ي ساعات العمل الرسمية، تتضمن أحكاما

ل اإلضافية وهي تختلف عما عليم األجر فز
ي لسنة 

ي القانون العمل السودائز
م، من زيادة األجر لساعات العمل اإلضافية عن ساعات 1997ومن ذلك ما جاء فز
 العمل الرسمية
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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 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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 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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ز
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 طويلة وأجر قليل. 

ورة وضع آليات فاعلة من ج4 يعية/ ضز ي    ع -انب السلطات الترسر لتطبيق األحكام الخاصة بساعات  -بالترسر
ام بها داخل المنشآت العمالية، من جانب السلطات التنفيذية.  ز  العمل، والتأكد من االلي 
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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                    . 
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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