
   
   

                                                   المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  كانون األول   – 15                                 (  -  409416)ص:  ثالثونثالث والالبحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

409 
ي األردن وحقوق المرأة                                                                                                                                     العباس           

 
 قانون الالمركزية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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 األردن وحقوق المرأة]
 
 [ قانون الالمركزية ف

 

 إعداد الباحثة: 

 [ نهيل عوض سليمان العباس] 

 [قانون] 

كة لمركز محافظة البلقاء]   [ مجلس الخدمات المشتر

 

 : الملخص

ي "مجالس  
ز فز ي األردن الختيار ممثلي 

ي االنتخابات الالمركزية هي األوىل من نوعها فز
المحافظات"، وهي المجلس الت 

ي صناعة القرار التنموي 
تسغ الدولة من ورائها لتخفيف الضغط عىل الحكومة المركزية وتعزيز المشاركة الشعبية فز

ي عام  
ي كل محافظة من 2015ووفقا لقانون االنتخابات الالمركزية الذي صدر فز

ز فز ، فإنه تم استحداث مجلسي 
ز ومديري    ، األول12محافظات المملكة ال  ز بالكامل ويتشكل من الحكام اإلداريي  هو المجلس التنفيذي وهو معي 

ي 
للبلديات فز ز  التنفيذيي  المديرين  التنموية وثالثة من  المناطق  الخدمية ومديري  التنفيذية واإلدارات  المديريات 

ز المحافظة عىل األدوار  الرئيسية للمحافظ  المحافظة. ويرأس المجلس المحافظ ويتوىل المجلس التنفيذي المعي 
اتيجية للمحافظة، وإعداد دليل حاجاتها   وعات الخطط االسي  ز ذات الصبغة األمنية، وإعداد مرسر والحكام اإلداريي 

ها من المهام.  وع موازنة المحافظة، وغي   من المشاري    ع التنموية، وكذلك إعداد مرسر

 

Abstract : 

The decentralized elections are the first of their kind in Jordan to select representatives in the "Provincial 

Councils", which is the council that the state seeks behind to relieve pressure on the central government 

and enhance popular participation in development decision-making. According to the decentralized 

elections law issued in 2015, two councils were created in each of the 12 governorates of the Kingdom, 

the first is the Executive Council, which is fully appointed and consists of administrative rulers, directors 

of executive directorates, service departments, directors of development regions, and three executive 

directors of municipalities in the province. The council is chaired by the governor, and the appointed 

executive council is responsible for preserving the main roles of the governor and administrative rulers 

of a security nature, preparing draft strategic plans for the province, preparing a guide to its development 

projects’ needs, as well as preparing the governorate’s budget project, and other tasks. 
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 : المقدمة

ي  أجرى األردن  
ي البالد فز

ي شملت انتخابات 2017آب/أغسطس من سنة    15االنتخابات المحلية األوىل فز
، والت 

ِميت  العاصمة. وقد س  ي تحكم 
الت  المحلية واالختيارية، وأمانة عمان  المحافظات والبلديات والمجالس  مجالس 

وة و  ز الير
ّ
ك ي مسغ إليجاد حل لي 

 "انتخابات الالمركزية" فز
ً
ي العاصمة. بيد أن  االنتخابات رسميا

السلطة السياسية فز
اع   ي نسبة االقي 

ي تدئزّ
 لدى الرأي العام انعكس فز

ً
مان هذه الالمركزية أثارت تشكيكا

ّ
ز اللذين ينظ ي 

َ
  –هيكلية القانون
ي بلغت  

فيد    32الت 
ُ
أ المئة كما  ي 

التساؤل حول مدى قدرة هذه االنتخابات عىل نقل   –فز  هذه الشكوك إىل 
ّ
ومرد

 
ً
، ما   السلطة فعليا ز اع جلبت معها تعزيز حظوظ اإلسالميي  ي نسبة االقي 

من قبضة الحكومة المركزية. كما أن تدئزّ
من  أكير  تأثي   المطاف  نهاية  ي 

فز له  يكون  قد  الذي  األمر  ه،  عير الحكومة  ينتقدون   
ً
ا منير ز  المسلمي  اإلخوان  منح 

 .الالمركزية المنشودة 

الع ي 
فز لالمركزية  القانونية  الهيكلية  ِقّرت 

ُ
ز  2015ام  أ اثني  ز  ي 

َ
قانون طريق  عن  م   –، 

ّ
ينظ الذي  الالمركزية  قانون 

ي  
م المجالس البلدية فز

ّ
، وقانون البلديات الذي ينظ

ً
ي أنشئت حديثا

االنتخابات وسلطات حكومات المحافظات الت 
ز المجالس البلدية والمخاتي   ي السابق تعيي 

. وقد رّوج العاصمة وسواها من المدن والبلدات. كانت الحكومة تتوىل فز

ي تحديد آلية حكمهم عير  
ز أن يكون لهم رأٌي أكير فز المسؤولون الهيكلية االتحادية الجديدة كوسيلة تتيح لألردنيي 

االستثمارات  أموال  إنفاق  حول كيفية  القرارات  اتخاذ  ي 
فز دور  بتأدية  ز  المنتخبي  ز  المحليي  ز  للمسؤولي  السماح 

ي يوم االنتخابات
امج عىل الرأسمالية عىل التنمية. فز ي جامعة البلقاء، عير أحد الير

ح مراد الشنيكات، وهو أستاذ فز ، رسر
مجاالت  ي 

فز  
ً
تحديدا  ،

ً
جدا واسعة  "سلطة  اآلن  ز  المحليي  ز  للمسؤولي  ستكون  بأنه  الرسمية،  التلفزيونية  القناة 

 التخطيط والنمو والتمويل". 

ز   ي المبدأ، يبدو أن قانون الالمركزية يمنح المسؤولي 
. تنص المادة الثالثة عىل تشكيل "مجلس فز

ً
 واسعا

ً
ز دورا المحليي 

اف عىل تنفيذ "السياسة    عن اإلرسر
ً
ي كل محافظة، برئاسة المحافظ، عىل أن يكون هذا األخي  مسؤوال

تنفيذي" فز
ل المواف ، كما أنه مخوَّ

ً
ي الدولة"، والتعامل مع الحاالت الطارئة، وحماية األمالك العامة، مثال

قة عىل نرسر العامة فز
ة. للمجلس التنفيذي سلطات إضافية، أهمها إعداد  القوى األمنية المحلية مع أنه ال يتمتع بسيطرة أمنية مبارسر
 عىل تشكيل مجالس محافظات جديدة، عىل 

ً
. ينص القانون أيضا حات لالستثمار الرأسماىلي

موازنة المحافظة ومقي 
ز   ي المئة من أعضائها من قبل ال  15أن يتم تعيي 

افية فز يعية وإرسر ، وهي تتمتع بسلطات ترسر ز حكومة وانتخاب الباقي 
 .تتيح فرض ضوابط عىل المجالس التنفيذية 

تلك   دور  أن  إىل  يعات  الترسر ي 
فز عناض  ثالثة   

ّ وتؤرسر ضّيق،  نطاق  عىل  د 
َّ
محد المحلية  السلطة  تفويض  أن  غي  

أنه بإمكان ز  ي حي 
لو الحكومة. ففز

ّ
عيه ممث

ّ
حات   المجالس سيكون أضعف مما يد المجالس المذكورة إعداد مقي 

ي قبضة 
ي التعليم والصحة( فز

، تبف  السيطرة عىل الوزارات األمنية والمدنية عىل السواء )مثل وزارئ َ لإلنفاق الرأسماىلي
وزارة  ي 

فز الموازنة  قسم  وضعها  ي 
الت  المعايي   "ضمن  حات  والمقي  الموازنات  تكون  أن  فَرض  ي  أنه  العاصمة. كما 

ي  
وفز أعضائه  المالية".  ز كامل  بتعيي  تقوم  بل  منه،  جزء  ز  بتعيي  الحكومة  ي 

تكتفز ال  التنفيذي،  المجلس   – حالة 
 عن ثالثة مديرين  

ً
المحافظ ونائبه ومديري األقضية ومديري المديريات التنفيذية المحلية التابعة لكل وزارة، فضال

 المجالس سلطة جمع اإليراد
ً
ز للبلديات. وال يمنح القانون أيضا ائب أو الرسوم، ما تنفيذيي   عن طريق الضز

ً
ات، مثال

 يجعلها تعتمد عىل الحكومة المركزية. 

األصغر  للمناطق  المخصصة  المحلية"  و"المجالس  البلدية  المجالس  عمل  م 
ّ
ينظ الذي  البلديات،  قانون  ينص 

المنصوص علي  لتلك  المحلية مماثلة  للسلطات  يعية محدودة  البلدية، عىل منح صالحيات ترسر  من 
ً
ي  حجما

ها فز



   
   

                                                   المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  كانون األول   – 15                                 (  -  409416)ص:  ثالثونثالث والالبحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

411 
ي األردن وحقوق المرأة                                                                                                                                     العباس           

 
 قانون الالمركزية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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    

 

تمنح  ى،  الكير عمان  أمانة  عمل  م 
ّ
تنظ ي 

الت  الثالثة  المادة  أن  األساسية  القانون  خصائص  من  الالمركزية.  قانون 
ز عمان أي عمدتها و ز أمي  ي المئة من أعضاء المجلس، فيما يجري اختيار األعضاء ال   25الحكومة حق تعيي 

ي   75فز
فز

ز أن هذا ال ي حي 
ز عن طريق االنتخاب. فز ي كل المئة الباقي 

قانون لم يتطرق بالتفصيل إىل توزي    ع مقاعد المجالس فز
اير  ي شباط/فير

محافظة، أصدرت الحكومة قائمة من عرسر صفحات بجميع الدوائر االنتخابية المحلية والبلدية فز
2017. 

ي تفسي  غيا
ب إىل جانب المحدوديات المفروضة بموجب األحكام القانونية الرسمية، قد يساهم عامالن إضافيان فز

تفويض صالحيات  إىل  المحلية  السلطات  تستند صالحيات   ،
ً
أوال الالمركزية".  ل "االنتخابات  الشعبية  الحماسة 

لمان  ة. ليست للير ي األصل محدودة إىل درجة كبي 
برلمانية لتلك السلطات، مع العلم بأن هذه الصالحيات هي فز

الحكومة الصالحية حكٌر عىل  فهذه   ، ز قواني  مشاري    ع  اح 
اقي  مجلس   سلطة  يجري  ها  تعديالت  وأي  دون سواها، 

ِقّرت موازنة 
ُ
ي بكامل أعضائه. عىل سبيل المثال، أ

ي مجلس الشيوخ الذي يعّينه العاهل األردئز
النواب يمكن إبطالها فز

متها الحكومة إىل مجلس األمة ومن دون أن يطرأ أي تعديل   2017
ّ
ي قد

وتحّولت إىل قانون بالصيغة نفسها الت 
ز قد تجعلهم بمثابة مجالس استشارية محلية عليها. بناًء ع  ز المحليي  ليه، فإن "السلطات" الممنوحة إىل المسؤولي 

 .  ال أكير

 عىل ذلك، تفتقر مجالس المحافظات والمجالس المحلية إىل االستقاللية المادية. فعدم قدرتها عىل تحصيل 
ً
عالوة

عتيرَ ضز 
 
ي ت
ائب يحرمها من السلطة المالية الحقيقية الت  عية السياسية. هذا الضز ورية من أجل الحصول عىل الرسر

ي 
ت بفارق بسيط مجموع اإليرادات الحكومية فز

ّ
ي الموازنة الوطنية تخط

 عن أن إجماىلي النفقات التشغيلية فز
ً
فضال
ف عىل المساعدات الخارجية أو 2017العام  

ّ
ي أي إنفاق رأسماىلي تتوق

ي أن قدرة الدولة عىل االنخراط فز
، ما يعتز

ي  القروض  
ي المدن عىل التمويل، فاألموال الت 

 أقل بحصول المجالس فز
ً
المضمونة من الخارج. حت  إن هناك احتماال

ي معظمها إىل المناطق الريفية لدعم القاعدة القبلية للنظام الملكي  
وكان لهذا العامل   –تنفقها الحكومة تذهب فز

ي ت
ي المدن الت 

ي التوقعات من المجالس فز
ي تدئزّ

ي فز
ٌ إضافز   تأثي 

ً
ي شهدت انخفاضا

، والت  ز ية من الفلسطينيي 
سكنها أكير

اع، مع  ي نسبة االقي 
 فز
ً
ي عمان و 16شديدا

ي المئة فقط فز
ي الزرقاء.  20فز

ي المئة فز
 فز

 الدراسات السابقة 

ي االنتخابات الالمركزية لعام  (٢٠١٨دراسة صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة، )
م:  2017، مشاركة المرأة األردنية فز

ا لعام  مشاركة  الالمركزية  االنتخابات  ي 
فز األردنية  عىل 2017لمرأة  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  الملخص  م 

ي االنتخابات الالمركزية لعام  
ي قانون الالمركزية عىل مشاركة  2017مشاركة المرأة األردنية فز

م، وأثر الكوتا النسائية فز
الدراس  وخلصت  الالمركزية,  االنتخابات  ي 

فز األردنية  حق المرأة  األردنية  المرأة  أعىط  الالمركزية  قانون  أن  إىل  ة 
)الكوتا  األردنية  للمرأة  إضافية  مقاعد  تخصيص  عىل  وعمل  المحافظات،  مجالس  لعضوية  شح  والي  االنتخاب 
ز مشاركة المرأة  ي قانون الالمركزية وبي 

ز الكوتا النسائية فز ي بي  ي مجالس المحافظات، وأن هناك أثر إيجائر
النسائية( فز

ا ي 
مجالس فز ي 

فز للمرأة  المخصصة  اإلضافية  المقاعد  عدد  بزيادة  الدراسة  وأوصت  الالمركزية،  النتخابات 
ي مجالس المحافظات، وتقديم  

المحافظات، ووضع برامج إرشادية وتوعية حول أهمية مشاركة المرأة األردنية فز
تدري وبرامج  دورات  وعقد  االنتخابية,  الدعاية  حمالت  ي 

فز للمرأة  المادي  مجالس الدعم  ي 
فز األعضاء  للنساء  بية 

 المحافظات. 

(  . نوفل سمايلي بوطورة, &  والتنمية (2019دراسة فضيلة  االنسان  االداري عىل حقوق  الفساد  تأثي  ظاهرة   .

ي دعم  
ي الجزائر مع إشارة ألهم الوسائل القانونية لمكافحته: هدفت الدراسة للتعرف عىل دور البلديات فز

ية فز البرسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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 
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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
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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    

 

األ المرأة  ز  ابرز 2022ردنية  تمكي  وبيان  واقتصاديا  سياسيا  تنمويا  األردنية  المرأة  ز  تمكي  الدراسة  تناولت  وقد   ،
ي 
تبتز خالل  من  المرأة  ز  تمكي  لعملية  البلديات  دعم  بيان  اىل  إضافة   ، ز التمكي  عملية  تواجه  ي 

الت  التحديات 
التمك عناض  لتحقيق  األردنية  المرأة  ز ظروف  وتحسي  تطوير  ي 

فز تسهم  اتيجيات  واالقتصادي اسي  االجتماغي  ز  ي 
 .والتنموي والسياسي 

دور   توضيح  من خالل   ، التحليىلي ي 
الوصفز المنهج  نتائجها عىل  إىل  الوصول  ي 

فز الدراسة  الدراسة عىل  واعتمدت 
، وتعزيز عناض  ز المرأة األردنية عىل المستوى السياسي والتنموي واالقتصادي واالجتماغي ي دعم تمكي 

البلديات فز
ز لتكون   .المرأة األردنية جزء من صناعة القرارالتمكي 

ي 
ز البلدية فز قد توصلت الدراسة اىل مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث بينت الدراسة أهمية دور وحدة تمكي 

ي الهياكل االجتماعية، وأوصت بان عىل البلديات وضع 
تقوية ودعم العالقات االجتماعية للمرأة وتعزيز مكانتها فز

تم وحدات  دور  الهياكل  بيان  ي 
فز مكانتها  وتعزيز  االجتماعية  العالقات  ودعم  تقوية  ي 

فز دورها  وتفعيل  المرأة  ز  كي 
 االجتماعية. 

( . ز السياسي للمرأة  (2022دراسة صالح & أسماء مجدى عل حسي   ي التمکي 
ي فز
. دور منظمات المجتمع المدئز

ا بمنظمات  المنوط  الدور  الکشف عن  إىل  رئيس  بشکل  البحث  يهدف  المرأة  المضية:  ز  لتمکي   
المدئز لمجتمع 

تطبيقها عىل عينة  تم  )استمارة االستبيان  التالية:  البحثية  األدوات  الحاىل عىل  البحث  اعتمد  ؛ 
ً
المضية سياسيا

ز بالمرکز المضى لحقوق المرأة بکورنيش النيل /المعادى؛ باإلضافة إىل دليل المقابلة   طبقية عمدية من العاملي 
ددات عىل المرکز المضى لحقوق المرأة( وتوصل البحث فز النهاية إىل أن   تم تطبيقه عىل عينة من النساء المي 

به حيث  ز  العاملي  لدى  للمرأة  السياس  ز  التمکي  لمفهوم  المرأة رسم تشکيالت واضحة  لحقوق  المضى  المرکز 
ي التغيي  

 فز
ً
 فاعال

ً
عرف بأنه جعل المرأة ممتلکة القوة والقدرة السياسية لتکون عنضا امج واألنشطة ي   ومن أبرز الير

والتحول  المرأة  برنامج  ي 
فز تمثلت  بالمرکز  للمرأة  السياسي  ز  التمکي  مجال  ي 

فز أکير  فعالية  تحقيق  ي 
فز ساهمة  الم 

المهنية  المرأة والنقابات  الحياة السياسية ولجان  ي 
المرأة المضية فز الديمقراطي والذي يهدف إىل زيادة مشارکة 

رشحات وقياديات وزيادة مهارتهن السياسية ومن أبرز المعوقات المواجهة للمرکز المضي  لتفعيل اختيار النساء کم
من  المستهدفة  للمرأة  الراجعة  والمعوقات  والتمويلية،  المالية  بالموارد  المتصلة  )المعوقات   : المرأة هي لحقوق 

، والمعوقات المجتمعية(. 
ً
 المرکز لتمکينها سياسيا

 اإلطار النظري 

 زية اصالحي بامتياز يهدف لتوسيع المشاركة السياسية قانون الالمرك

بامتياز،   اصالحي  الالمركزية  قانون  ان  العبادي  بكر  المهندس  لمانية  والير السياسية  الشؤون  وزارة  عام  ز  امي  أكد 
وسيعمل عىل تطوير االدارة المحلية لنسي  خطوات اوسع نحو زيادة مساحة المشاركة السياسية. وقال العبادي  

ي الحياة خالل ر 
وع تعزيز النساء فز عايته اليوم االربعاء مائدة مستديره حول قانون الالمركزية الجديد ضمن مرسر

السياسية، واالجتماعية بالتعاون مع جمعية النساء العربيات، نريد ان تصل رسالتنا حول تبسيط قانون الالمركزية 
النخبة السياسية ز وخطابنا ليس موجها اىل  المواطني  حا عن نظام االنتخاب   اىل جميع  العبادي رسر فقط. وقدم 

ا اىل انه سيكون يوم االنتخاب    3بخصوص انتخاب المجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات، مشي 
ي النتخاب رئيس البلدية والثالث واالخي  النتخاب اعضاء 

صناديق احدهم النتخاب اعضاء المجلس المحىلي والثائز
و  المحافظات.  التنمية مجالس  ناحية  من  المحافظات  اولويات  ترتيب  عىل  ستساعد  المجالس  هذه  ان  اضاف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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    

 

واالستثمار والخدمات، حيث ان المطلوب تفرغ اعضاء هذه المجالس لهذه االولويات وخفض منسوب الضغط 
ي    ع، الن الم ي قضايا الخدمات لالنتباه اىل المهمة االساسية للنواب وهي الرقابة والترسر

طالب الخدمية  عىل النواب فز
ارهقت النواب. وبخصوص نظام تقسيم الدوائر ذكر انه راغ عددا من االسس وهي السكان والجغرافيا والتنمية 
ي كل شؤونه ونشاطاتها وتأييد قضاياها. من جهتها  

مشددا عىل ان ابواب الوزارة مفتوحة إلسناد وخدمة المرأة فز
ن الالمركزية جزء من العملية االصالح السياسي ألنها تسغ لزيادة قالت رئيسة جمعية النساء العربيات ليىل نفاع ا

تنمية المحافظات واضحة،  المشاركة الشعبية والديمقراطية من خالل صناديق االنتخاب موضحة ان معضلة 
ز المحافظات عىل اسس واضحة وتقليل الفجوة بينهم  لذلك جاء مفهوم الالمركزية لتعزيز قيم العدالة التنموية بي 
ومطالبة ان يكون عند المرأة صورة واضحة عن صالحيات عمل النواب ومجالس المحافظات. وقدم المستشار  
نظام   ي 

فز الدوائر  تقسيم  والية  فيه،  االنتخاب  ونظام  الالمركزية  قانون  عن  الخوالدة موجزا  عىلي  للوزير  السياسي 
ة وليس تفويضها اىل المحافظات بهدف احداث تقسيم الدوائر الذي اقر، مؤكدا ان الالمركزية تهدف اىل نقل السلط

ي 
ي بتدريب وتأهيل النساء اللوائ  ي مجال عمل المرأة امنة الزعتر

نقلة تنموية حقيقة عىل االرض. وطالبت القيادية فز
ي المجالس المحلية والبلديات ومجالس المحافظات. واوضحت انه يجب متابعة  

يقررن خوض االنتخابات سواء فز
المرأة بعد ف القرار عمل  ي 

والتنموي والمشاركة فز البلدي  العمل  ادارة  ي مجال 
ة فز باالنتخابات إلكسابها الخير وزها 

لمانية نايفة اللوزي ان الوزارة  ي وزارة الشؤون السياسية والير
االستثماري للمحافظة. وقالت رئيسة وحدة الالمركزية فز

 ناشطة.  120ورشة عمل وتدريب  24 اعدت خطة توعوية وتثقيفية انطلقت وستشمل تدريب النساء بواقع

ي الالمركزية
 
 الكوتا النسائية ف

بتخصيص   األعيان  مجلس  ي 
فز واإلدارية  القانونية  ز  اللجنتي  توصية  أن  البعض  مجالس   10اعتير  مقاعد  من   %

وع قانون الالمركزية للنساء، انتصار للمرأة. وهو كذلك، خصوصا بعد تراجع مجلس النواب  ي مرسر
المحافظات فز

ي مجالس المحافظات للنساء، ورفضه تخصيص أي نسبة.  15اره بتخصيص عن قر 
 % من المقاعد فز

المرأة   ز  ي تدعم تمكي 
الت  ، وخصوصا  ي

المدئز المجتمع  النواب تعرضوا النتقادات عديدة من قبل مؤسسات  وكان 
ي غي   ي الدولة، إذ أعربت عن استغرابها من الموقف النيائر

ي الهيئات القيادية فز
ر،  وزيادة دورها فز  المفهوم وغي  المير

ي المجتمع. 
ه محاولة إلجهاض التوجهات الرسمية بتعزيز دور المرأة القيادي فز  حت  إن البعض اعتير

ي “األعيان”، قد ال تحىطز بمصادقة مجلس األعيان، إال أنه من المعروف أن توصيات 
كة فز توصية اللجنة المشي 

ي األعيان تحىطز غالبيتها بمواف
كة فز ورية، اللجان المشي  قة المجلس عند التصويت عليها، وهي لذلك تبف  مهمة وضز

ي بتوجه األعيان عىل هذا الصعيد. 
 وتسر

كة غي  عادلة، وأن األفضل الذهاب إىل نسبة ال 
ي خصصتها اللجنة المشي 

ي تم    15لكن، أعتقد أن النسبة الت 
% الت 

ي هذه ال
ي تعزيز دور المرأة فز

ي عنها، فهي تساهم فز اجع النيائر
ي الي 

ون أنها ستكون مساهمة فز ي يرى كثي 
مجالس الت 

ي المحافظات. 
 صنع القرار فز

ي المجالس المنتخبة، من منطلق أن ذلك يضعف دورها، وال 
طبعا، هناك من يعارض تخصيص “كوتا” للمرأة فز

النواب، لم تكن  ي مجلس 
الكوتا”، وخصوصا فز القيادي. وهناك من يعتقد أن “تجربة  ي تعزير دورها 

 يساعدها فز
ناجحة، وأنها لم تفرز األفضل واألكير قدرة عىل تمثيل المرأة بشكل خاص والمواطن بشكل عام. وهذه اآلراء تجد 
ي ونشطاء، إذ يعتقدون أن الظروف الحالية ال 

معارضة شديدة من غالبية الهيئات النسائية ومنظمات مجتمع مدئز
ي التنافس بشكل حر، وأنها لن تكون قادرة ع

ي الدولة. ويرون أنه من تساعد المرأة فز
ىل الوصول إىل هيئات قيادية فز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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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    

 

الذي  المجتمغي  المرأة من كرس الحاجز  تتمكن  المعينة، لن  أو حت   المنتخبة  القيادية  المجالس  ي 
دون “كوتا” فز
 يعيق تقدمها. 

ة لل امنا لإلمكانات الكبي 
ي المجالس النيابية، ومع احي 

مرأة، فإن المجتمع وبعيدا عن أداء نواب “الكوتا النسائية” فز
ي عملية االنتخاب، 

ة مؤثرة فز ليس مستعدا بعد لالنتخاب عىل أساس الكفاءة والقدرة واإلمكانات، وهناك عوامل كثي 
تجعل الناخب يبتعد عن المرأة المرشحة رغم كفاءتها وقدرتها وإمكاناتها. لذلك، نضم صوتنا إىل صوت منظمات 

ي ونطالب مجلس األعيان  
ي مجالس المحافظات. كما نطالب النواب المجتمع المدئز

بزيادة نسبة مقاعد النساء فز
 بإعادة النظر بموقفهم، واالنتصار للمرأة. 

ي قانون الالمركزية 
 
 مجالس المحافظات ف

عىل أن لكل محافظة مجلس يسىم )مجلس المحافظة( ويتكون   2015من قانون الالمركزية لسنة  6تنص المادة 
 ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل ماىلي وإداري. من عدد من األعضاء 

تيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة  وعات الخطط االسي  يتوىل مجلس المحافظة مهام عديدة تشمل إقرار مرسر
السقوف  ضمن  المحافظة  موازنة  وع  مرسر وإقرار  تنفيذها،  من  والتأكد  التنفيذي،  المجلس  من  إليه  والمحالة 

ي الموازنة العامة.  المحددة من وزارة
 المالية فز

ومن مهام مجلس المحافظة االطالع عىل كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، وإقرار دليل 
احتياجات المحافظة من المشاري    ع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال اإلجراءات 

 الالزمة. 

ي تعود بالنفع العام عىل المحافظة، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ يضاف إىل ذلك، إقر 
ار المشاري    ع التنموية الت 

ي المحافظة تنفيذها، بما ال يتعارض مع عمل  
ي تتوىل الدوائر الحكومية فز

امج الت  تنفيذ المشاري    ع والخطط والير
 وتقييمها. أجهزة الرقابة الحكومية المختصة، ومتابعة سي  العمل بالمشاري    ع التنموية 

 .وتخضع حسابات مجالس المحافظات لتدقيق ديوان المحاسبة  .1
ي   .2

ي كل محافظة فز
ز وتقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد المخصصة لهم فز يحدد عدد أعضاء المجلس المنتخبي 

 نظام خاص. 
ز مجلس الوزراء بناء عىل تنسيب وزير الداخلية ما ال يزيد عن  .3 ز % من عدد أعضاء المجلس الم15ويعي  نتخبي 

ي المجلس عىل أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء
 .أعضاء فز

4.  ( للمادة  المجلس  7ووفقا  القانون، فإن مدة  الجريدة    4( من  ي 
فز الفائزين  أسماء  يوم إعالن  تبدأ من  سنوات 

 الرسمية وتنتهي بانتهاء هذه المدة أو بحل المجلس وفق القانون. 

ي نسبة فوز النساء خارج إطار الكوتا مؤشر إيجا
ي ولكن ال تغيت  حقيقر  ب 

% من النساء بمجموع المقاعد المخصصة لعضوية المجالس البلدية ومجالس المحافظات 27بعد فوز ما نسبته 
الحياة   ي 

فز النساء  مساهمة  نحو  ي  اإليجائر  
بالمؤرسر ي 

النسائ  العمل  مجال  ي 
فز اء  خير يصفها  عمان،  أمانة  ومجلس 

 سط ظروف صعبة تمر بها البالد. السياسية، خاصة مع دخول وجوه شبابية جديدة و 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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 عضوية   68نتائج الرصد والتحليل لمركز راصد فيما يتعلق بمشاركة  النساء تظهر فوز  
سيدة خارج إطار )الكوتا( فز

 المجالس المنتخبة. 

ي عام  
ي االنتخابات  بالتنافس والكوتا لعضوية المجلس البلديات ومجالس المحافظات،   121فازت    2017فز

سيدة فز
ي االنتخابات فيما ل

شح أي سيدة لهذا الموقع فز  . 2022م تحرز أي امراة برئاسة اي بلدية، كما لم تي 

ي ظل وجود التنافس العشائري
 
 نسبة فوز النساء جيدة ف

ي 
ز عام حزب حشد وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عبلة أبو علبة  أن نسبة النساء اللوائ  أمي 

ي ظل وجود ظاهرة التنافس العشائري وعوامل أخرى. فزن بالتنافس ليست سيئ
 ة فز

ي 
ز سيدة ا كأعضاء فز ي الدكتور عاكف المعايطة يؤكد أن وصول ما يزيد عن خمسي 

اما المحامي والناشط الحقوف 
ي الحياة السياسية. 

ا إيجابيا نحو مساهمة النساء فز  مجالس البلديات، مؤرسر

و  امج، لتعزيز مشاركة السيدات بشكل أوسع  والستمرار هذا النجاح يشدد المعايطة عىل ضز رة إعداد المزيد من الير
ي الحياة السياسية، لضمان رفع هذه المشاركة بشكل أكير خالل الدورات االنتخابية المقبلة. 

 فز

شحت   ي االنتخابات الماضية ترسر
ي انتخابات، من دون أن تفوز أي منهن، وهذا األمر   6فز

نساء  لرئاسة البلديات فز
ي قد ساهم ب

ورة تحديد نهج وطتز حا المعايطة عىل ضز شح اىل هذا المنصب، مقي  احباط للسيدات اىل عدم الي 
 واضح للسي  بخطوات حقيقية  دعم المرأة للوصول إىل هذه المناصب. 

ي مجلس المحافظة، عىل 
ي هذه االنتخابات نسبة المقاعد المخصصة للنساء فز

وازدادت حصص مشاركة النساء فز
ي طرأت عليه. إثر رفع قانون ا

ات الت   إلدارة المحلية بعد التغيي 

ي كل 2021لسنة    22/د من قانون اإلدارة المحلية رقم  13/ج والمادة  3نصت المادة  
، عىل أنه يخصص للنساء فز

ي   25من مجلس المحافظة والمجلس البلدي نسبة  
ز إلشغالها من اللوائ  % من عدد أعضاء المجالس المنتخبي 

األصوات أعىل  عىل  بالفوز   حصلن  الحظ  يحالفهن  لم  ممن  االنتخابية  دوائرهن  ي 
فز ز  عي 

المقي  لعدد  بالنسبة 
 باالنتخاب. 

 : المصادر والمراجع

 ( سويل،  ك  الرابط ٢٠١٧كي  عىل  متاحة  صدى،  مدونة  عىل  منشورة  مقالة  الالمركزية،  إىل  والسغي  األردن   ،)
  : التاىلي ي 

وئز الزيارةhttps://carnegieendowment.org/sada/72906اإللكي  تمت  -١١- ١٣بتاري    خ:    ، 
.  ٠٤:٠١، الساعة: ٢٠٢٢

ً
 مساءا

: الصالحيات بيد الوزير ال المجالس المنتخبة، مقالة منشورة ٢٠٢١أنور الزيادات، )  ي
(، قانون اإلدارة المحلية األردئز

  : ي التاىلي
وئز ي الجديد، متاحة عىل الرابط اإللكي  ، تمت الزيارة ps://www.alaraby.co.ukhttعىل مدونة العرئر

.  ٠٦:٠٧، الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٣بتاري    خ: 
ً
 مساءا

(، قانون الالمركزية اصالحي بامتياز يهدف لتوسيع المشاركة السياسية، مقالة منشورة عىل ٢٠١٦بكر العبادي، ) 
:  وكالة األنباء األردنية، متاحة عىل الرابط ا ي التاىلي

وئز - ١١-١٣، تمت الزيارة بتاري    خ:  https://petra.gov.joإللكي 
.  ٠٩:٣٤، الساعة: ٢٠٢٢

ً
 مساءا

https://carnegieendowment.org/sada/72906
https://www.alaraby.co.uk/
https://petra.gov.jo/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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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