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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

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

 [ الهام جمال عودة الزعب   ] 

 [جتماعيهإباحثة ] 

 [مجلس خدمات محافظة البلقاء] 

 

 : الملخص

ي مجال االقتصاد والتنمية االجتماعية، وذلك من اجل  
 فز
ا
ز المرأة أصبح مصطلحا متداوًل إعطاء دور اكير للمرأة  تمكي 

بالمجتمعات وتوفي  الفرص الحقيقية لها لألسف هذا المصطلح اصبح مقرونا للتمرد عىل األدوار الطبيعية لكل  
ز هو  من الرجل والمرأة ومقرونا ايضا بالديون عىل المرأة وموضوع الغارمات ليس ببعيد األهم من مصطلح التمكي 

ي المجتمع سواء أكانت عاملة او ربة “تعزيز دور المرأة”، وذلك عن طريق إ
عطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة فز

ي البيت
وعها الخاص فز ل لديها مرسر ز  .ميز

 

 : المقدمة

للمرأة   االقتصادي  ز  التمكي  القرارات   -إن  لصنع  الصالحيات  وامتالكها  اقتصادًيا  والتقدم  النجاح  عىل  قدرتها 
قت جميع دول المنطقة عىل اتفاقية القضاء عىل  هو حق إنس  -االقتصادية واتخاذ إجراءات بشأنها  

ّ
. صد ي أساسي

ائز
المرأة )سيداو(. ومع ذلك، فقد سّجلت   ز ضد  التميي  المادة    7جميع أشكال  )المتعلقة    15بلدان تحفظات عىل 
و الممتلكات(  وإدارة  العقود  إبرام  ي 

فز المرأة  حقوق  ي 
فز المادة    11بالمساواة  عىل  ا 

ً
المرأة   16بلد بحق    )المتعلقة 

ز   ي حيازة الممتلكات وإدارتها والترصف فيها عىل قدم المساواة مع الرجل(. ينعكس ذلك سلًبا عىل التمكي 
وجة فز ز المي 

ي المنطقة ألنه يؤثر عىل وصول المرأة عىل قدم المساواة إىل الموارد
 .االقتصادي للمرأة فز

ز االقتصادي للمرأة هو إحدى الركائز األساسية لهيئة األمم الم  توسيع الفرص االقتصادية  التمكي 
ّ
تحدة للمرأة. ُيعد

ز   ز المرأة. يجري تنفيذ جهود هيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن التمكي  ي تمكي 
أمام المرأة أمًرا مهًما ألنه عامل حاسم فز

ي تشمل األبعاد 
ي سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة االجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة الت 

  االقتصادي فز
 2030االجتماعية واالقتصادية والبيئية بما يتماسر مع خطة التنمية المستدامة لعام 

ي مجلس النواب ومجالس 
ي مجال الصحة والتعليم ومن خالل الكوتا فز

رغم تحقيق بعض المكاسب للمرأة األردنية فز
 .المرأةالبلديات، اال انه ما يزال هناك الكثي  من التحديات االقتصادية تواجه 
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ي سوق العمل اقل من  
% للذكور وهذه النسبة    55% مقابل اكير من    15نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة االردنية فز

، ويوفر حياة افضل لها   ي رفع الناتج المحىلي
ز دول العالم وأدناها عربيا مشاركة المرأة اقتصاديا يساهم فز هي األقل بي 

ي المحافظات.  وألرستها وهو عنرص مهم من عناض تقدم
ي مكافحة الفقر خصوًصا فز

 المجتمعات وفز

ي بناء المجتمعات، ولكن تبق  ظروف العمل  
ورة اقتصادية فز خروج المرأة للعمل لم يعد “حقا” يقدم لهن، بل ضز

غي  المناسبة وسوء وسائط النقل وعدم توفي  الدعم المادي الذي يراغي ظرف المرأة من اهم التحديات التوجه 
ي 
ز عن ارستها ادى اىل عزوف المرأة فز ء جيد، ولكن التوجه بإلغاء دعم الخير ي

لية سر ز خيص المهن الميز الحكومي بي 
لية.  ز  المحافظات عن ترخيص أعمالها الميز

ي 
ي كل له دور، فالمرأة يتم تدريبها من خالل المنح المختلفة سواء فز

القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدئز
المحافظات   او  المحافظات عمان  ي 

فز المرأة  عن  ميدانية  دراسات  اعداد  واألجدى  غي  كاف،  وهذا  الفنادق  ي 
وفز

 .والخروج بمصفوفة بالمعيقات والحلول وبعدها يتم التنفيذ عىل ارض الواقع

 االنعكاسات االقتصادية الكلية لفجوة سوق العمل: هل نوع الجنس مهم 

المرأة من   -1 تتمكن  ز  أنه حي  ة عىل  أدلة كثي  الممكن تتوافر  العمل، يصبح من  ي سوق 
الكاملة فز إمكاناتها  تنمية 

ة.   تحقيق مكاسب اقتصادية كلية كبي 
القوى   -2 ي 

فز اإلناث  زيادة مشاركة  تؤدي  أن  يمكن  بمعدل رسي    ع،  الشيخوخة  فيها  ايد  ز تي  ي 
الت  االقتصادات  ي 

وفز
 العاملة إىل إعطاء دفعة للنمو عن طريق تخفيف أثر انكماش القوى العاملة. 

ي  ويمكن   -3
فز االقتصادية  التنمية  نطاق  توسيع  ي 

فز فيه  والتحكم  الدخل  المرأة لكسب  ز فرص  يسهم تحسي  أن 
 االقتصادات النامية عن طريق رفع معدالت التحاق الفتيات بالتعليم 

كات المملوكة للنساء  -4 ي إتاحة المدخالت أن يرفع إنتاجية الرسر
 ومن شأن تحقيق المساواة فز

كات االستفادة بدرجة أكير من مجموعة  ومن شأن توظيف النساء عىل قدم   -5 المساواة مع الرجال أن يتيح للرسر
تب عليه انعكاسات عىل النمو المحتمل.   المواهب المتاحة، مما تي 

 عند مستوى  قريب من   -6
ً
ي القوى العاملة منخفضا

% مع تفاوت المستويات 50ال يزال متوسط مشاركة اإلناث فز
 واالتجاهات العامة من منطقة إىل أخرى 

ي  -7
ي سوق العمل فإنها ال تزال مرتفعة فز

ز معدالت مشاركة الذكور واإلناث فز وعىل الرغم من تراجع الفروق بي 
 معظم المناطق 

ي الميدان االقتصادي -8
ز بلدان منظمة التعاون والتنمية فز ة حت  بي  ز بصورة كبي  ز الجنسي   وتتفاوت الفجوة بي 

ي القوى العاملة باختالف نص -9
يب الفرد من الدخل، مع وجود أدلة تشي  إىل وجود وتختلف مشاركة اإلناث فز

ي القوى العاملة دليال  
ي مستويات نصيب الفرد من الدخل، يكون ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث فز

عالقة  فمع تدئز
ي غياب برامج للحماية االجتماعية. ومع  زيادة دخل األرسة المعيشية ووجود برامج أقوى  

ورة العمل فز عىل ضز
ىلي ورعاية األطفال. وعىل للحماية االجت

ز ماعية، يمكن أن تنسحب المرأة من سوق العمل تفضيال للعمل الميز
ي سوق العمل نتيجة للحصول عىل قسط أوفر من 

مستويات دخول البلدان المتقدمة، تزداد مشاركة المرأة فز
ي األرسة ال

معيشية، وتوافر خدمات التعليم، وانخفاض معدالت الخصوبة، وتوافر التكنولوجيا الموفرة للعمالة فز
 األرس المعيشية وفق آليات السوق

اجع إال أن معدالت إلمام النساء بالقراءة والكتابة تظل  -10 ي مجال التعليم تي 
ز فز ز الجنسي  ال تزال الفجوات بي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 خصائص سوق العمل حسب نوع الجنس 

ي تحقيق الرفاهية االقت .1
ة فز صادية من خالل قيامها بقدر كبي  من األعمال غي  مدفوعة  تسهم المرأة بدرجة كبي 

ي 
ي تظل غي  مرئية وال محسوبة فز

لية، الت  ز إجماىلي الناتج   األجر، من قبيل تربية األطفال واالضطالع باألعمال الميز
ة فيم  ز كبي  ز الجنسي  الفروق بي  الميدان االقتصادي، ال تزال  ي 

التعاون والتنمية فز بلدان منظمة  ي 
ا المحىلي وفز

ي عمل عىل أساس عدم التفرغ. 
 يتعلق بساعات العمل مدفوع األجور والمشاركة فز

ي حالة أداء نفس األعمال، وحت  مع   .2
ي األجور ترتبط بنوع الجنس؛ حت  فز

ة فز  عىل ذلك، توجد فجوة كبي 
ا
وعالوة

 تحييد آثار الخصائص الفردية، مثل التعىلي 
ي  .3

ز أكير فز ز الجنسي  ي العمل بأجروتكون فجوة الدخل بي 
 العمل الحر منها فز

  القوى العاملة 
ن
 السياسات الرامية إىل دعم مشاركة اإلناث ف

تب عىل   يتطلب إتاحة فرص اقتصادية متساوية للنساء وتحرير اإلمكانات الكاملة للقوة العاملة النسائية، مع ما يي 
ة عىل آفاق النمو والرفاه، وضع مجموعة متكاملة من ا لسياسات الرامية إىل تشجيع ودعم توظيف ذلك من آثار كبي 

 العمالة النسائية سياسات المالية العامة: 

ي تفرض 
ائب الت  ي القوى العاملة من خالل سياسات المالية العامة. فالرصز

ثمة مجال كبي  لزيادة مشاركة اإلناث فز
ال الرعاية االجتماعية والمعاشات  ، واإلنفاق الحكومي عىل إعانات 

ز العاملي  تقاعدية، تؤثر عىل أسواق عىل دخل 
قرار  بالتاىلي عىل  يؤثر  والدخل، مما  العمالة  من  المعروض  ز  بي  الصلة  يضعفان  العمل بطريقة مشابهة. فكالهما 
ي أهمية التصميم السليم لإلعانات من أجل تجنب الروادع  المثبطة عن 

ي سوق العمل. ومن هنا تأئ 
المشاركة فز

 العمل. 

اإلصالحات  من  عدد كبي   النساء   وي  هدف  من  عمالة كل  لتوظيف  دفعة  إعطاء  إىل  العامة  المالية  سياسات  ي 
فز

غي    بصورة  ي كبي   إيجائر أثر  لها  يكون  أن  يمكن  الجنس  بنوع  يتعلق  فيما  المحايدة  التدابي   حت   ولكن  والرجال، 
 متناسبة عىل النساء. 

يبية   التدابي  الضن

يبة دخل   يبة دخل األرسة برصز ي القوى العاملة ويمكن من شأن االستعاضة عن ضز
الفرد أن تحسن مشاركة اإلناث فز

ي القوة العاملة،  
يبية أو اإلعانات المقدمة ألصحاب األجور المنخفضة لحفز المشاركة فز استخدام الخصومات الرصز

ز النساء.   ال سيما بي 

  مجال اإلنفاق 
ن
 التدابي  ف

ي القوى العاملة. يمكن أن يساعد التصميم السليم إلعانات األرس عىل دعم مشاركة ا •
 إلناث فز

ه من اإلعانات االجتماعية إىل زيادة حوافز العمل •  .ويمكن أن يؤدي إصالح نظام نفقة الطفل وغي 

ز إتاحة خدمات لرعاية الطفل شاملة وميسورة التكلفة ومرتفعة الجودة إىل تحرير وقت  • ويمكن أن يؤدي تحسي 
ي سوق العمل الرسمية 

 المرأة بما يتيح لها العمل فز

ي توجد فيها و  •
الت  البلدان  ي 

التقاعدية، وخصوصا فز المعاشات  ي نظام 
تنفيذ إصالحات فز ي 

النظر فز أيضا  يمكن 
ز أعمار تقاعد النساء والرجال ة بي   فجوة كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المناطق الريفية إىل تعزيز مشاركة اإلناث  •
ز البنية التحتية فز ويمكن أن يؤدي اإلنفاق عىل تعليم المرأة وتحسي 

ي القوى العاملة
ي البلدان الصاعدة والنامية  فز

 فز

 السياسات الرامية إىل زيادة الطلب عىل عمالة اإلناث 

من شأن تنفيذ سياسات تزيل تشوهات سوق العمل وتهيئة ظروف متكافئة للجميع المساعدة عىل زيادة الطلب 
ز يقلل الطلب عىل العمالة النسائية بصورة اصطناعية. وتحد ث األعراف السارية عىل  عىل العمالة النسائية. فالتميي 

الطلب عىل ملموسا عىل  ا  تأثي  العاملة  القوى  ي 
فز المرأة  العمل،   مشاركة  ي سوق 

فز اإلناث  مشاركة  العمالة، وعىل 
ي القوى 

ي تؤثر عىل مشاركة اإلناث فز
وبالتاىلي عىل النتائج االقتصادية وتسود هذه األعراف  الكلية االجتماعية الت 

ي مختلف  البلدان ا
ي سوق العاملة فز

ي بعض البلدان، تتأثر مشاركة المرأة فز
. فقز ي صندوق النقد الدوىلي

ألعضاء فز
ي قطاعات محددة من االقتصاد وتقلل فرص حصولها عىل االئتمان 

العمل بمعوقات  قانونية تحد من مشاركتها فز
 وحقوق االمتالك. 

ي اقتصادات األسواق المتقدمة، ال تزال ه
ز عىل وعىل الرغم من إحراز تقدم كبي  فز ناك أدلة عىل استمرار وجود تميي 

ايد  ز ة إىل دعم الطلب المي  ي العقود األخي 
ز واألعراف االجتماعية فز ي القواني 

ات فز أساس نوع الجنس. وقد أدت التغيي 
ل ز  .عىل عمالة المرأة وأتاح لها التماس فرص العمل خارج الميز

ن إنفاذ األحكام المناهضة ن  وتتضمن السياسات الرامية إىل تحسي   للتميي 

ز العمل المناهضة  ز ال يزال وغي الجمهور بقواني  ي حي 
ي المعاملة المتساوية: فز

زيادة التوعية بالحقوق القانونية فز
ي الميدان االقتصادي  تضطلع الهيئات الوطنية المعنية  

ي معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية فز
ز منخفضا فز للتميي 

ي عدة بلدان بحمالت إع
 .الميةبتحقيق المساواة فز

توفي  الحوافز السليمة: يمكن أن يؤدي وضع إطار قوي لعبء اإلثبات إىل تشجيع رفع دعاوى قضائية لالنتصاف 
رة.  ي ينطوي عليها رفع دعاوى غي  مير

ز مع خفض المخاطر الت   من التميي 

ز الهيئات الوطنية المعنية بتحقيق المساواة من إجراء تحقيقات رسمية بمبادرة ذاتية منها  )دون أن ترد إليها    تمكي 
ز ومساعدة ضحايا  ز الجنسي  شكاوى من أفراد(: يمكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة وغي أرباب العمل بقضايا المساواة بي 

ز  ز المحتملي     .التميي 

توفي  آليات بديلة لتسوية القضايا، مثل إجراءات الوساطة والمصالحة: يمكن أن يؤدي ذلك إىل خفض الحواجز 
ي تعوق إنفاذ ا

 .لحقوق القانونية بتفادي اإلجراءات القضائية الت 

ن المرأة    تساعد عىل تمكي 
 الطرق الب 

إليها   يحتجن  ي 
الت  الثقة  النساء  وإعطاء  اقتصادًيا  المرأة  ز  تمكي  لتحقيق  هامة  ي طريقة 

األراضز ملكية  حقوق  عد 
ي 
، وغالًبا ما تكون حقوق ملكية النساء لألراضز ز ز الجنسي  ي الدول النامية مقيدة  لمعالجة قضية عدم المساواة بي 

 فز
ي يمنحهن قوة للمفاوضة وبالتاىلي تكون  

ي األراضز
قانونًيا عىل أساس الجنس فقط. حصول النساء عىل حقوقهن فز

ل أو داخله. هناك طريقة أخرى   ز ي خارج الميز
ي الحياة سواءا فز

ي مجاالت عدة فز
لديهن القدرة عىل إثبات أنفسهن فز
ز المرأة وهي إعطاء الن ز لتحقيق تمكي   ما تقع عىل عاتق الرجال. عندما يتحقق تمكي 

ا
ي عادة

ساء المسؤوليات الت 
ام الذات  ي المجتمع عىل قدم المساواة، وبذلك تحقق المرأة احي 

المرأة اقتصادًيا سوف ينظر لهن االخرون كأعضاء فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اك النساء كجزء من المجتمع   تب عليه الكثي  وتتحىل بالثقة بالنفس عن طريق اسهاماتها لمجتمعها، لذا فإرسر يي 
 .من االثار اإليجابية 

عتز بحماية الغابات، لم تزد مشاركة النساء 
ُ
ي مجموعة ت

ي دراسة أجرتها بينا أقاروال تم فيها إعطاء النساء دوًرا فز
فز

اًما   بالنفس وأصبح االخرون بما فيهم الرجال يكنون لهن احي 
ا
ة  كبي 

ا
ا ثقة

ً
ز أيض من كفاءة المجموعة فقط بل اكتسير

. تعد مشاركة المرأة  أك ي يمكن رؤيتها وتحقيقها بعدة طرق  -ير
ز المرأة فائدة، حيث تلعب   -والت   أشكال تمكي 

من أكير
شح للرئاسة مع توفر الفرصة  المشاركة السياسية وهي القدرة عىل التصويت والتعبي  عن الرأي أو القدرة عىل الي 

ز المرأة، ول ي تمكي 
ا فز ً ا العادلة لالنتخاب دوًرا كبي 

ً
كن المشاركة ال تقترص عىل مجال السياسة فقط بل تتضمن أيض
ل والمدرسة والقدرة عىل اتخاذ القرارات الشخصية وبالطبع فإن هذا النوع من المشاركات يجب   ز ي الميز

المشاركة فز
 .تحقيقه قبل االنتقال إىل المشاركة السياسية األكير اتساًعا

ز الرجل والمرأة بشكل أ  كير عندما تمتلك المرأة القدرة عىل فعل ما تريده لذا ُيعتقد بأن إعطاء تتحقق المساواة بي 
ز المرأة، فقد أصبحت الحكومات والمنظمات واألفراد يولون  ة وسيلة من وسائل تحقيق تمكي  القروض الصغي 

ي 
ا لهذا النوع من التمويل حيث يأملون بأن إعطاء القروض سيسمح للنساء بأداء وظائفهن فز ً  األعمال اهتماًما كبي 

ي مجتمعاتهن
 .والمجتمع والذي بدوره يمكنهن من تحقيق الكثي  فز

ز المرأة حيث تعىط القروض ذات  ة هو تمكي  ي أنشأ من أجلها تمويل المشاري    ع الصغي 
أحد األهداف األساسية الت 

إ ي 
فز تساعدهن  ة  مشاري    ع صغي  بدأ  يستطعن  لكي  النامية  المجتمعات  ي 

فز للنساء  المنخفض  الفائدة  عالة معدل 
ة موضوع جدىلي ودائًما ما يتم نقاشه  .عائالتهن ، وعىل الرغم من ذلك فإن نجاح وكفاءة القروض الصغي 

ن المرأة  نت كأداة لتمكي   استخدام اإلني 

ز أنفسهن من  ي السماح للنساء بتمكي 
ين دوًرا فز ي أواخر القرن العرسر

كان لالستخدام المتنامي للشبكة العنكبوتية فز
نت بطرق مختلفة، ومع ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية بدأت النساء باستخدام مواقع  خالل   استخدامهن لإلني 

 للتعبي  عن مطالبهن، ومن خالل هذا النهج الجديد الذي اتخذته النساء 
التواصل االجتماغي مثل فيسبوك وتويي 

ز أنفسهن من خالل تنظيم الحمالت والتعبي  عن ز    أصبح بإمكانهن تمكي  آرائهن فيما يخص تساوي الحقوق بي 
امرأة مهتمة   100الرجل والمرأة دون أن يشعرن أنهن مضطهدات من أعضاء المجتمع ، فعىل سبيل المثال أطلقت  

ي  
نت فز جير عىل أساسها موقع فيسبوك والذي يعتير أهم مواقع   2013مارس    29بقضايا المرأة حملة عىل اإلني 

ُ
أ

 .ق صفحات عدة كانت تنرسر الكراهية ضد النساءالتواصل االجتماغي عىل إغال

ا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا 
ً
ز التعليىمي للمرأة، فوفق ا أداة هامة للتمكي 

ً
ة أصبح التدوين أيض ي السنوات األخي 

وفز
ي مدينة لوس أنجلوس اتضح أن المرضز الذين يقرأون ويكتبون عن المرض الذي يعانون منه يكونون غالًبا أكير 

فز
، وذلك ألن قراءة تجارب االخرين تساعد المرضز عىل تثقيف أنفسهم بشكل س هم من المرضز عادة وثقافة من غي 

ي الوقت الحاضز أصبح بإمكان النساء 
حها المدونون االخرون. فز ي يقي 

اتيجيات الت  أفضل وتمكنهم من تطبيق االسي 
و  ز التعليىمي للمرأة من الدراسة من منازلهن  وذلك بسبب سهولة الوصول للتعلم اإللكي  ي وقلة تكلفته، والتمكي 
ئز

ي العالم المتقدم اليوم والمتسم 
ا مهارات جديدة تساعدها فز

ً
ي يكسبها أيض

وئز خالل التقنيات الجديدة كالتعلم اإللكي 
 بالعولمة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ن المرأة   معوقات تمكي 

ي العادات الثقافية،  
ز المرأة والمساواة تكمن فز ز من ضغوطات العديد من معوقات تمكي  والعديد من النساء يعاني 

الرجال  أدرك  لو  الرجل، وحت   من  لة  ز ميز أدئز  معاملتهن كمخلوق  النساء عىل  بعض  اعتادت  بينما  العادات  هذه 
ز المرأة ومشاركتها ال يزال العديد من الناس يخسر عرقلة الوضع  ز والمنظمات غي  الحكومية منافع تمكي  عي  والمرسر

ي سم
ي وجه التطويرالراهن ويستمرون فز

 .احهم للعادات المجتمعية بالوقوف فز

ي نسبة استغالل النساء، فنرسر المعلومات 
نت نتج عنه ارتفاع فز ي معدل استخدام اإلني 

ظهر األبحاث أن االرتفاع فز
ُ
ت

عام   ي 
وفز النساء،  لبعض  الشخصية  السالمة  يهدد  المواقع  عىل  لوقف   2010الشخصية  )العمل  منظمة  قالت 

اإلل  أن  االستغالل   ) ي
وئز أنواع 73كي  وتتضمن  المواقع،  هذه  خالل  من  لالستغالل  ضحايا  يقعن  النساء  من   ٪

نت استخدامه لمالحقة وتعقب األشخاص والتحرش بهم   .االستغالل عىل اإلني 

وتوجد هذه   العمل  مكان  ي 
فز المرأة  تواجه  ي 

الت  المعوقات  أكير  من  الخصوص  وجه  الجنسي عىل  التحرش  يعتير 
ا ي كل 

فز المالية الظاهرة  والموارد  والبنوك  والتجارة  األعمال  مجاالت  ي 
فز مالحظتها  تكير  ولكن  تقريبا  لمجاالت 

العمل   منظمة  وبحسب  والتدريس،  ات  والمحاضز والتعليم  المدنية  والخدمة  والضيافة  والتسويق  والمبيعات 
ز الجنسي وتجىلي للعالقة (ILO) الدولية ز   فإن التحرش الجنسي صورة واضحة من صور التميي  غي  المتساوية بي 

ز ضد المرأة زيادة تدابي    الرجل والمرأة، إضافة إىل ذلك تقرر اتفاقية األمم المتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التميي 
ي أماكن العمل

 .حماية المرأة من التعرض للتحرش الجنسي والعنف فز

ا لدراسة أجريت فإن  
ً
ي العمل  % من األشخاص يتعرضون لشكل من أشكال التحرش ا54وفق

% من    79لجنسي فز
ي مكان العمل  21هؤالء الضحايا هم من النساء و

% منهم رجال، وتشي  الدراسات إىل أن المرأة تواجه معوقات فز
ي يواجهها الرجل، وتشمل المعوقات المتعلقة بالجنس التحرش الجنسي وممارسات التوظيف غي   

أكير من تلك الت 
ي وعدم المساواة

ي األجور حيث تتقاضز النساء أجًرا أقل من الرجال مع أنهن يؤدين العمل   العادل والتدرج الوظيقز
فز

ي وظيفة بدوام كامل فإن البيانات 
نفسه، وبالنظر إىل متوسط دخل الرجال والنساء الذين يعملون طوال السنة فز

ي عام  
ل، وبحسب  دوالر مقابل كل دوالر واحد يجنيه الرج  0.79تشي  إىل حصول المرأة عىل    2014الحكومية فز

ي عام  
اكة الوطنية للنساء واألطفال فز فإن متوسط دخل األم العاملة يصل إىل   2014دراسة أجرتها مؤسسة الرسر

 .دوالر مقابل كل دوالر يحصل عليه األب  0.71

ي موضوع »فجوة األجور« عىل مسألة حصول المرأة عىل أجر مساٍو لألجر الذي يحصل 
وبينما يركز نقاش العامة فز

ز مما يسىم ب  »غرامة الحمل« حيث أن المشكلة عليه الر  جل عند أدائهم للعمل ذاته، فإن الكثي  من النساء يعاني 
اء هي أن احتمالية إنجاب طفل تدفع أصحاب العمل لجعل المرأة تغي  قرارها بشأن  الرئيسية عىل حسب قول الخير

ي وضع ُيحتم عليها اتخاذ  
ي كونها امرأة  اإلنجاب، وبناءا عىل ذلك تصبح المرأة فز

؛ إما أن تستمر فز ز ز اثني  قرار من بي 
ي الواليات المتحدة 

، وقد أثارت هذه المشكلة النقاش حول إجازة األمومة فز
ا
 .عاملة أو أن تنجب أطفاال

ي 
فز تقدًما  أحدثت  التقنية  أن صناعة  إال  المتحدة  الواليات  ي 

فز األجور  تساوي  المعاناة بسبب مشكلة  من  بالرغم 
ي شهر مارس من عام  تشجيع تساوي األ 

، وفز ز ز الجنسي  دراسة أجريت عىل   أصدر موقع مهنة التقنية  2016جور بي 
ز ذوو التعليم    16أكير من   ز األجور عند مقارنة أجور المهنيي  ي التقنية ووجدوا أنه ليس هناك فجوة بي 

ي فز
ألف مهتز

ة والمنصب المتكافز  حيث أن هذه الفجوة لم تعد موجودة منذ ست سنوات،   هذه الصناعة الجديدة تمهد والخير
ي المناصب التنفيذية  

ي الوقت نفسه من توظيف النساء فز
ي فز
كات األخرى لفعل األمر ذاته، ولكنها تعائز الطريق للرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 
ي فز
ف  الي  صعب عىل للنساء 

ُ
ت المعوقات  ي سبق ذكرها، مثل هذه 

الت  التحرش الجنسي والحمل  بسبب معوقات 
 . العمل الذي يقمن بهالعمل أو الحصول عىل مكافآت عادلة عىل

  المجتمعات 
ن
 دور المرأة ف

ز المرأة،  ي تتبتز مفهوم تمكي 
امج والسياسات الت  تستفيد دول وأعمال ومجتمعات ومجموعات بأكملها من تنفيذ الير

ز يعد أحد الشؤون اإلجرائية األساسية لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان والتنمية  .حيث أن التمكي 

ية و  البرسر التنمية  الموثوقة إىل تشي   ها من األساليب واألهداف  التنمية األلفية وغي  أسلوب اإلمكانيات وأهداف 
ورية يجب اتخاذها إذا ما أرادت الدول التغلب عىل العقبات المرتبطة بالفقر  ز المرأة ومشاركتها كخطوة ضز تمكي 

 .والتنمية

امج   مجاالت العمل والي 

ز االقتصادي للمرأة، يعمل ال ي مجال التمكي 
كائه فز ي الدول العربية مع رسر

مكتب اإلقليىمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة فز
 :من أجل تحقيق جملة أمور، من بينها

•  . جمة مستهدفات أهداف التنمية المستدامة إىل السياق اإلقليىمي والمحىلي ي للحكومات لي 
 توفي  دعم سياسائ 

للنوع   • المراعية  األدلة  عىل  القائمة  السياسات  للمرأة تعزيز  االقتصادية  الشبكة  اك  إرسر خالل  من  االجتماغي 
 العربية "خديجة"، وهي منير للدعوة ونرسر المعرفة تحت مظلة جامعة الدول العربية. 

ز والسياسات   • ي حوار مع الحكومات بشأن ضمان أن تكون القواني 
ي عىل الدخول فز

تعزيز قدرة المجتمع المدئز
 .  ذات الصلة ُمراعية للنوع االجتماغي

ز االقتصادي. تع •  زيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفي  خدمات ُمراعية للنوع االجتماغي فيما يتعلق بالتمكي 

ي تواجهها المرأة  •
 - تعزيز العمل الالئق والعمالة الُمنِتجة من خالل معالجة األسباب الهيكلية لعدم المساواة الت 

اك مع منظمة العمل الدولية.   باالشي 

ي تهيئة بيئة مواتية لتنمية روح ريادة تعزيز روح ريادة األعم •
ال لدى النساء، وتخفيف الحواجز والمساهمة فز

اك مع اليونيدو ومنظمة األغذية والزراعة.  -األعمال   باالشي 

ي تعزيز الفرص المتكافئة المأمونة والمساواة  •
ي النقاش حول الهجرة والمساهمة فز

ز عىل النساء فز كي 
تصعيد الي 

ز للعامالت   ز الجنسي  ق األوسط وشمال أفريقيا  بي  ي منطقة الرسر
اك مع المنظمة الدولية   -المهاجرات فز باالشي 

 .للهجرة

ز المرأة • ي االقتصاد من أجل تحقيق   تعزيز مبادئ تمكي 
ز وضع المرأة فز واالنخراط مع القطاع الخاص لتحسي 

، وزيادة الوغي والدعم للتصدي لل ز ز القائم عىل نمو شامل ومستدام؛ و تحدي الصور النمطية للجنسي  تميي 
ي المجتمع

ز فز ز الجنسي   .النوع االجتماغي عىل مستوى الفرد واألرسة والذي يعوق المرأة ويكّرس عدم المساواة بي 

ن االقتصادي للمرأة الريفية والطريق إىل عام     - 2030التمكي 
 الجاهزية للعمل المناخن

ات تغي  المناخ عىل الصناعات الريفية تؤثر بشكل غي    ي المناطق إن تأثي 
ي يعشن فز

متناسب عىل رفاهية النساء الالئ 
ز العام لعام   ي التنمية المستدامة للخطر. يعرض تقرير األمي 

، 2019الريفية ويمكن أن تعرض إمكاناتهن للمساهمة فز
ز للجمعية  ي المناطق الريفية"الذي تم إعداده للدورة الرابعة والسبعي 

ز وضع النساء والفتيات فز المعنون "تحسي 
 الع

ا
تعتير مجاال بشكل خاص. وهي  الريفية  الزراعة  المناخ عىل  تغي   تأثي   الدليل عىل كيفية  المتحدة،  لألمم  امة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 من خالل توظيف ما ال يقل عن ثلث جميع النساء عىل مستوى العالم وهي بال شك أكير مهنة للنساء 
ً
صناعيا

. عىل هذا   ىلي
ز لية والعمل الميز ز النحو، تشكل الحاجة المقابلة إىل قيام المزارعات الريفيات إىل جانب الرعاية الميز

. وجد  
ً
 اقتصاديا

ً
ي لألرس عائقا

الريفيات بتوظيف تقنيات زراعية قادرة عىل التكّيف مع المناخ لتحقيق األمن الغذائ 
ي يتكبدها الكثي  منهن 

 الفسيولوجية الت 
ً
 .عند التعامل معها أنها ترفع التكاليف المالية، وأحيانا

ي أنه يجب عىل المرأة الريفية التعامل مع  عالوة عىل  
ي يحددها المجتمع يعتز

ذلك، فإن انتشار األدوار الجنسانية الت 
لية  ز الميز لألغراض  المياه  أو  لية  ز الميز الطاقة  توفي   ي 

فز المستخدم  الحيوي  الوقود  للحصول عىل  ايدة  ز مي  مسافات 
ي كثي  من األ 

ي المقابل، تضيع النساء الريفيات فز
ي األنشطة والزراعية. وفز

ز من االستثمار فز  حت  يتمكيز
ً
 ثمينا

ً
حيان وقتا

ي تتسم بالكثافة والوقت والقدرة  
ُهج الت 

ُ
ي تكريس الجهود الكافية للن

ىلي بينما يفشلن فز
ز اإلنتاجية خارج المجال الميز

 .عىل التكّيف مع المناخ

ّ ا ي التكّيف مع اآلثار السلبية لتغي 
لمناخ وتخفيفها عىل الرغم من القيود االقتصادية  ال تزال المرأة الريفية أداة فعالة فز

اجتماعية   فوائد  لتحقيق  المرأة  ز  وتمكي  الجنسانية  المساواة  تحقيق  بإمكانية  ايد  ز
مي  اف  اعي  هناك  الملحوظة. 

لتعزيز  مهمة  وتجارب  ومهارات  فريدة  بمعرفة  الريفيات  النساء  تتمتع  الواقع،  ي 
فز للمناخ.  ومقاومة  واقتصادية 

ازيل، عىل سبيل المثال، الممارسات ال ي الير
ا، فز

ً
ظهر الدراسات أيض

ُ
مستدامة ومكافحة اآلثار الضارة لتغي ّ المناخ. ت

ي وحماية المحاصيل المحلية األكير   ي الحفاظ عىل التنوع البيولوجر
كيف تلعب المزارعات الريفيات دوًرا رئيسًيا فز

 أمام التقلبات المناخية غي  المنتظمة. كما أنها غا
ً
ي صمودا

ي أساليب اإلنتاج المستدامة فز
ي طليعة تبتز

لًبا ما تكون فز
 .الزراعة والطاقة وإدارة المياه

 : ي
ي المكونات الثالثة لألمن الغذائ 

ز دوًرا محورًيا فز ي ذلك السكان األصليي 
من المهم أن تلعب المرأة الريفية بما فز

ذلك كمنتج لتحقيق  النساء  وتتبتز  واستخدامه.  وتوزيعه  الغذاء  ايد إنتاج  ز مي  بشكل  وتعاونيات  ومزارعات  ات 
ز وكذلك تقنيات حديثة لالستجابة لتقلب المناخ والصدمات  ممارسات تقنيات مستدامة لألجداد والسكان األصليي 
ي تقنيات منخفضة الكربون 

ي تبتز
المناخية المتكررة. عالوة عىل ذلك، تلعب النساء الريفيات القويات أدواًرا مهمة فز

كات عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمةونرسر المعرفة حول   .تغي ّ المناخ وحث الحكومات والرسر

اء  الخرصز الطاقة  ورائدات  األزمات،  ي 
فز المستجيبات  وأول  الجديدة،  الزراعية  التقنيات  تبتز  من  أول  بصفتهن 

ا عوامل تغيي  يجب اعتبارها جزًءا ال  
ً
ل، فإن النساء الريفيات هن أيض ز ي الميز

يتجزأ من الحلول وصانعات القرار فز
ي تؤدي إىل مستقبل مستدام

 .الت 

  العمل 
ن
اك المرأة ف  إشر

ز علينا أن نركز عىل رفع القيود الرسمية، مثل القيود القانونية؛ والقيود العملية مثل  ومن الناحية العملية، يتعي 
ي. فال يتعلق رعاية األطفال والنقل اآلمن؛ والقيود غي  الرسمية، مثل القواعد االجتماعية المقّيدة و  ز السلوك التميي 

ي بيئة عمل خالية من 
األمر بإجبار النساء عىل الذهاب إىل العمل بل التأكد من أنهّن يجدن فرص عمل جيدة فز

مون باستحداث مستقبل أفضل للنساء والرجال؛  ز ، نحن ملي  ي البنك الدوىلي
ق فز ي مكتب المرسر

ز والمضايقة. وفز التميي 
ز فمشاريعنا كافة تحدد الثغرات ا ز الجنسي   .لجندرية، وتدفع نحو المساواة بي 

ي تؤثر عىل قدرة 
ز الت  ي األردن تعديل القواني 

وع النمو الشامل وخلق فرص العمل فز عىل سبيل المثال، يدعم مرسر
ي مكان 

ي النقل العام وفز
ي تقوم بها وساعات عملها، كما يعالج مسألة التحرش فز

المرأة عىل إختيار أنواع العمل الت 
 .العمل
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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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  
ة والمتوسطة الحجم أهدافه  فز ي مشاري    ع المؤسسات الصغي 

وع دعم االبتكار فز لبنان، من المتوقع أن يتجاوز مرسر
وع هي ملك   ي تتلق  تمويال ألسهم رأسمالها ضمن المرسر

كات الت  وع. حواىل نصف الرسر الجندرية بحلول نهاية المرسر
ة والمتوس  ٣٢لنساء وحواىلي   ي المائة من وظائف المشاري    ع الصغي 

( عىل مدى فز ي
طة الحجم )بدوام كامل أوجزئ 

ي كانت تعود إىل النساء  
ي تبلغ    -العام الماضز

بالمئة من منظومة    ٢٠أي نسبة أعىل بكثي  من النسبة المرجعية الت 
كات الناشئة يشكل عام   .الرسر

ال ي مجال 
العراق ليتصدى لمشاكل محددة فز ي 

الكهرباء فز ز خدمات  بناء وتحسي  وع إعادة  طاقة جاء تصميم مرسر
ح إستهدافهّن بالمعلومات المتعلقة بحقوقهّن ومسؤولياتهّن وخيارات  تواجه صاحبات األعمال التجارية. فهو يقي 

 .دفع الفواتي  الخاصة بهنّ 

 الخاتمة: 

ز االقتصادي لدينا، تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة عىل الوصول إىل النساء األكير احتياًجا،  ي جميع برامج التمكي 
فز

ي كث
ي هذا السياق، تشمل  فز

. وفز ي
ي  من األحيان من خالل المشاركة مع المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدئز

الفئات الُمهّمشة النساء الريفيات، وعامالت المنازل، وبعض النساء من المهاجرات وذوات المهارات الُمتدنّية. من 
امج، تهدف هيئة األمم المتحدة   ز مستويات أعىل من خالل اعتماد نهج شامل للير ي تأمي 

للمرأة إىل المساهمة فز
ي ذلك الحماية من العنف

ز الوصول إىل الموارد والتحكم فيها، وزيادة األمن لجميع النساء، بما فز  الدخل، وتحسي 
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