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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 

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 سيرية 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 المؤدي إىل  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
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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 : الملخص

اليه نظرا ألهمية التحول الرقىم فز أداء األعمال القانونية والقضائية واإلدارية واألعمال المرتبطة بهما، ولما يؤدى  
ونية أصبحت علما له قواعده وأصوله،  من سعة فز إتخاذ القرار وإنجاز األعمال المطلوبة، سيما أن اإلدارة اإللكي 
القانونية   األعمال  لممارسة  الحديثة  للتكنولوجيا  مواكبة  معلومات  نظم  وجود  يلزم  أهدافها  اإلدارة  تحقق  ولىك 

يعية كافية لتحقيق التحول الرقىم. وتتمثل األنشطة واإلدارية المرتبطة بهما ولذلك يجب النص عىل ض مانات ترسر
اإلدارية فز التخطيط والتنظيم واالتصال والتنسيق والقيادة والتوجية والرقابة إال أن هذه األنشطة تتداخل فيما  

ىم بواسطة بينها حيث تبدأ بالتخطيط الذى يقوم عىل تحليل البيانات وتنته بالرقاية. ويساهم تطبيق التحول الرق
ة ومتنوعة برسعة فائقة وبدقة متناهية وكذا تخزين   توفي  القدرة عىل أداء عمليات كثي 

نظم المعلومات الحديثة فز
اجاع كم كبي  من المعلومات بأساليب برمجة سهلة بسيطة سيعة ودقيقة يجب حمايتها بنصوص قانونية  

واسي 
 .كافية 

 

Abstract : 

Due to the importance of digital transformation in the performance of legal, judicial and administrative 

work and the work related to them, and the speed that leads to it in decision-making and the completion 

of the required work, especially since electronic management has become a science with its own rules 

and principles, and in order for the administration to achieve its goals, information systems that keep 

pace with modern technology are required to practice legal business. Therefore, adequate legislative 

guarantees must be provided for achieving digital transformation. Administrative activities are 

represented in planning, organization, communication, coordination, leadership, direction and control, 

but these activities overlap with each other, as they begin with planning that is based on data analysis 

and end with supervision. The application of digital transformation by means of modern information 

systems contributes to providing the ability to perform many and various operations very quickly and 

with extreme accuracy, as well as storing and retrieving a large amount of information using easy, 

simple, fast and accurate programming methods that must be protected by sufficient legal texts. 
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 : المـقدمــة

ي مرحلة جديدة من عرص التكنولوجيا, تبلورت  
, ونعتقد  مع دخول العالم فز ي شكلها الحاىلي

ظاهرة التحول الرقىمي فز
ال أحد بامكانه أن يدرك حجم التغيي  الذي سيصيب العالم جراء هذا التحول, و قد كان لهذا التحول جانب   –أنه  

ية  ي تغيي  حياة البرسر
, تمثل فز ي , تمثل فيما نجم عنه من جارئم وانتهاكات لحقوق الدول واألفراد ؛ وجانب إيجائ  ي سلت 

يعات الجنائية بوصفها األداة األهم من أدوات   إىل ي عىل الترسر األفضل األيرس, وقد انعكس ذلك الجانب اإليجائ 
ي تحقيق أهدافها

 .السياسة الجنائية فز

 أوال ( حتمية اإلستجابـة للتحول الرقمــي  

, والعقد ي
ي العقد األخي  من القرن الماضز

ي أصابت العالم فز
ي األلفية أفضت التطوارت المتالحقة الت 

ز فز ين المنرصمي 
ي المجاالت االقتصادية واإلجتماعية  

ات فز ة وهامة عىل جميع األصعدة, فظهرت تغي  الجديدة إىل انعكاسات خطي 
ي ثقافات المجتمعات واألفراد 

ي أشكال وفز
ي أساليب التفكي  وردود األفعال, وتغي  فز

بل , وقد واكب ذلك تحول فز
 أيضا. 

ي أسالي
ي  وقد واكب ذلك تحول فز

ي أشكال السلوك، وعالوة عىل التطور الهائل فز
ب التفكي  وردود األفعال, وتغي  فز

واإلقبال  اآلىلي  الحاسب  تقنيات  مجال  ي 
فز التطور  أدى  أخرى,  جهة  ومن  اإلتصاالت  وتكنولوجيا  التقنيات  عالم 

ي 
المتالحق فز الرسي    ع  والتطور  الحياة،  ي شت  مجاالت 

نت فز اإلني  تقنيات   المتعاظم عىل استخدام شبكة  ميادين 
ة، وقد افرزت التطورات العديد  وفنون المعلومات إىل اإلعتماد تدريجيا عىل مفدرات البيئة التكنولوجية برسعه كبي 

ي تعي    –من المفاهيم الجديدة منها: )مجتمع المعرفة  
ها من القيم الت  الثورة التكنولوجية والثورة المعلوماتية ( وغي 

ي والتكنول
. عن التقدم التقتز ي  وج 

ز أجزائها أية حدود جغرافية أو حواجز مادية، وكان من نتاج هذا التغي   ة ال تفصل بي  وقد بدأ العالم كأنه قرية صغي 
التأثي  عىل الظاهرة اإلجرامية، بإعتبار ان الجريمة ثمرة تضافر عوامل مختلفة، تتغي  بتغي  المكان والزمان ويساعد 

 حديثة. عىل تحقيقها الوسائل التكنولوجية ال

ي التعامل بالوسائل التكنولوجية  
امام هذا التطور الرسي    ع لم تجد الدول "الحكومات" واألفراد مالذا من االنخراط فز

ز جودة الحياة وتنفيذ المهام المختلفة بطريقة أسهل و أسع.  تب عنه من فوائد أهمها : تحسي   الحديثة، لما يي 

 ثانيأ ( تعريف التحــول الرقمــي 

كة، فقد يكون من الصعب تحديد تعريف ينطبق عىل الجميع. ومع    نظًرا ألن ا لكل سر
ً
التحول الرقىمي سيبدو مختلف

ي جميع مجاالت األعمال مما 
ذلك ، بشكل عام ، فإننا نعّرف التحول الرقىمي عىل أنه دمج التكنولوجيا الرقمية فز

كات وكيفية تقديم القيم  ي كيفية عمل الرسر
ات أساسية فز  .ة للعمالءيؤدي إىل تغيي 

ي كثي  من األحيان 
ي يتطلب من المؤسسات تحدي الوضع الراهن باستمرار، والتجربة فز

أبعد من ذلك ، إنه تغيي  ثقافز
عليها   بنيت  ي 

الت  األمد  التجارية طويلة  العمليات  االبتعاد عن  األحيان  بعض  ي 
فز ي هذا 

يعتز الفشل.  مع  والراحة   ،
كات لصالح ممارسات جديدة نسبًيا ال ت  .زال قيد التحديدالرسر
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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 سيرية 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 المؤدي إىل  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
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    

 

 .يجب أن يبدأ الت  حول الرقىمي ببيان مشكلة، أو فرصة واضحة، أو هدف طموح

أو االحتكاك  تقليل  أو  العمالء  تجربة  ز  تحسي  حول  يكون  فقد   ، السبب  عن  أما  وري،  الرقىمي ضز زيادة  التح  ول 
ا   اإلنتاجية

ً
طموًحا ، فقد يدور حول أن تصبح األفضل عىل أو زيادة الربحية ، عىل سبيل المثال. أو ، إذا كان بيان
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 .اإلطالق للتعامل مع األعمال التجارية ، باستخدام التقنيات الرقمية التمكينية الت 

ن الرقمنة و التحول الرقم    .ثالثا ( االختالفات بي 

ايدة للرقمنة هي عملية استخدام المعلومات الرقمية للعمل بشكل أكير بساط  الرقمنة ز ة وكفاءة. وستجد أهمية مي 
ي األعمال التجارية اليوم أكير من أي وقت مضز 

 .فز

ي كل ما تفعله ، من األنظمة   التحول الرقــم  
اجع وإعادة النظر فز ي تدير بها عملك. يتعلق األمر بالي 

يغي  الطريقة الت 
ي التحول الرقىمي الداخلية إىل تفاعالت العمالء ، والمزيد. إن أحد العناض األساس
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 .لتقنيتك 
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 رابعا ( فوائد التحول الرقمــــي 

لعدة  مع رقمنة   الرقىمي  بالت  حول  تقوم  ، قد  أعمال  . كرائد  الرقىمي للتحول  ايدة  ز المي  باألهمية  ، ستشعر  المجتمع 
 .أسباب

 .الهدف األكير ترجيًحا ، بالطبع ، هو البقاء

 تحويل تجربة العمالء  .1

كات هذا األمر بشكل   ي قلب التكنولوجيا الرقمية تكمن تجربة العمالء. تدرك العديد من الرسر
ايد ، حيث يقوم فز ز مي 

اتيجيات تحول رقىمي متطورة لتعزيز تجربة المستهلك92  .٪ من القادة بتطوير اسي 

 المزيد من الرؤى المستندة إىل البيانات  .2

ي تلتقطها أثناء جهود التسويق الرقىمي الخاصة بك
 .عندما تصبح رقمًيا ، يمكنك تتبع المقاييس وتحليل البيانات الت 

ي   يمكن أن يساعد استخدام
ي فهم العمالء بشكل أفضل ، وكذلك إعادة التفكي  فز

الرؤى المستندة إىل البيانات فز
ي اتخاذ قرارات أفضل ، وتمهيد الطرق لتحقيق عائد استثمار أعىل

اتيجيات األعمال ، والمساعدة فز  .اسي 
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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 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ُ
فّية". وت ز اليز
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ِ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 المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 
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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    

 

 قدر أكبر من التعاون عبر اإلدارات  .3

ي جميع أ DT يقدم التحول الرقىمي 
 .نحاء المنظمة حيث يبنيها القادة عىل التطابق الرقىمي فرصة ممتازة للوحدة فز

 وسلًسا
ً
 مرنا

ا
ك ، ستجد انتقاًل  .عندما تجد أن كل شخص يتماشر مع هدف مشي 

ن االبتكار  .4  تحسي 

  ، ، يغذيها االبتكار. عندما يتعلق األمر بمبادرات التحول الرقىمي كات وتكي  ، تتكاثر الرسر ٪ من 68مع التحول الرقىمي
كات تقول أ ز أهم فوائد التحول الرقىمي الرسر  .ن المرونة هي من بي 

، أصبح  ي بيئة األعمال التنافسية اليوم. بفضل مزايا التحول الرقىمي
ا للتغيي  فز

ً
كة مستعدة جيد يجب أن تكون كل سر

االتجاهات  ومواكبة  الجدد  ز  المنافسي  أفضل ضد  بشكل  المنافسة  أجل  من  لالبتكار  فرصة  اآلن  عمل  لدى كل 
 .الجديدة 

 ز تجربة العميل تعزي .5

ايد. لحل تحدياتهم،  ز ، أصبحت التكنولوجيا والوسائط االجتماعية والتطبيقات شائعة بشكل مي  ي الوقت الحاضز
فز

يبحثون عن حلول موفرة للوقت وفعالة من حيث التكلفة مرتبطة باألهداف. تعمل تقنيات التحول الرقىمي بدقة  
ة لعمالئها كما هو موصوف. يسمح التحليل التفصيىلي لهذه التق  كات بفهم المتطلبات المتغي  نيات المتطورة للرسر

كة تتفهم تماًما .بشكل أفضل وتوفي  طرق لتقييم البيانات لتلبية توقعاتهم بشكل أفضل لهذا السبب، يمكن ألي سر
ز   .استخدام تقنية التحول الرقىمي أن تكتسب المزيد من القوة وتفوز بقلوب وعقول المستهلكي 

ن اإلداراتتشجيع  .6  التعاون بي 

 . كة العمل مًعا بشكل أكير فعالية إذا تم تشجيعها عىل استخدام التحول الرقىمي يمكن لإلدارات المختلفة داخل الرسر
ز التواصل وتبادل جميع أنواع المعلومات برسعة والحصول  ، يمكن للموظفي  بفضل استخدام تقنية الت  حول الرقىمي

ي ظل اتصاالت عىل فهم أكي  لكيفية عمل كل قسم
ي نفس الوقت فز

. هذا يسمح لهم بالتعلم ودعم بعضهم البعض فز

 .قوية 

 تحديث المهارات واكتساب المعرفة  .7

ومجموعات  اآلىلي  والتعلم  والتحليالت  السحابية  والحوسبة  المعزز  والواقع  االصطناغي  الذكاء  دائًما  مطلوب 
ي سياق  

كة ومكانتها من خالل السماح  الت  حول الرقىمي المهارات األساسية الجديدة األخرى فز يمكن ضمان تطوير الرسر
ي الت  حول الرقىمي وصقلها من أجل االستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية

 .لموظفيها بتطوير قدراتهم فز
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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

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    

 

يعات المعنية بحماية التحول الرقم     خامسا( التشر

نت والهوا تف الذكية النقالة واألجهزة العاملة باالتصال الالسلىكي لقد أصبحت تكنولوجيا االتصاالت، مثل اإلني 
واالتصال  المعلومات  إىل  الوصول  إمكانية  عىل  جذرية  تحسينات  وبإدخال  اليومية.  الحياة  من   

ً
جزءا نت،  باإلني 

ي مجال تكنولوجيا االتصاالت حرية التعبي  ويرست النقاش العالىمي ووطدت المشاركة 
الفوري، عززت االبتكارات فز

التجاوزات ال لتوثيق  جديدة  بأدوات  وتزويدهم  اإلنسان  حقوق  عن  ز  المدافعي  أصوات  وبتضخيم  ديمقراطية. 
ي الوقت الذي أصبحت فيه وقائع  

ز التمتع بحقوق اإلنسان. وفز  هذه التكنولوجيات القوية بتحسي 
ُ
ِعد
َ
وكشفها، ت

، أصبحت ي أكير من أي وقت مضز
وئز ي الفضاء اإللكي 

ي الوقت نفسه، موجودة  الحياة المعاضة تدور فز
نت، فز اإلني 

ايد عىل التقنيات  ز ي وقتنا الحاىلي تعتمد بشكل مي 
كات فز ايد. و أيضا صبحت الرسر ز ي كل مكان وحميمية بشكل مي 

فز
كات، منها   ة لمثل هذه الرسر الرقمية لتشغيل عملياتها لخدمة العمالء، وأصبحت التقنيات الرقمية تحقق فوائد كبي 

نت األشياء وتقنية التعامالت الرقمية )بلوك  أو تقنية اتصال النظم السلكية والالسلكية بأنظمة أخرى تقنية اني 
ها ( وإمكانية التنقل والحوسبة السحابية وتحليل البيانات المعقدة وغي  ز  .تشي 

نت األشياء الصن اعية  فباإلضافة إىل ذلك فإن التوافق مع النظم الحالية يحظز بأولوية، ال سيما اعتماد تقنية اني 
نت األشياء  ي تكنولوجيا المعلومات والتقنيات التشغيلية وتقنية اني 

ة تنافسية أو تشغيلية. وهذا التقارب فز ز لتوفي  مي 
ي تتصف بقدرتها عىل اإلحساس 

ونية، الت  ي زيادة المخاطر األمنية. نتيجة لذلك؛ أصبحت المراقبة اإللكي 
يساهم فز

ايدة وواقع وجب  ز كات والم ؤسسات اعتماده بالمخاطر تكتسب أهمية مي   .عىل الرسر

ي 
الت  الرقمية  المخاطر  أبرز  من  واحدة  تشكل  ونية  االلكي  الهجمات  بأن  القطاعات  مختلف  ي 

فز كات  الرسر ف  تعي 
، كما أن تقنيات األمن التقليدية لم تعد مناسبة لمواجهة مثل هذه المخاطر، ال سيما أن  ي الوقت الحاىلي

يتوجهها فز
كات تسغ إىل جعل أن  ز النظم وجعلها  الرسر ظمتها ذكية وتلقائية، وهذا يشي  بشكل أساشي إىل أهمية التقارب بي 

ونية بسبب اتساع تواجدها  ، أصبحت أكير عرضة للهجمات اإللكي  ورة تبادل البيانات. وبالتاىلي
أكير ترابطا وإىل ضز

 .الرقىمي بغض النظر عن حدودها الجغرافية

 : أسباب زيادة المخاطر الرقمية •

 اإلعتماد الكبي  عىل التقنيات الرقمية  -1
ة األجهزة المتصلة  -2  ازدياد حجم المواقع المستهدفة بسبب كير
ونية  -3  زيادة تعقيد الهجمات االلكي 
ونية  -4  استخدام التعامالت االلكي 
ي  -5

وئز  تجاوز اإلبتكار الرقىمي لتدابي  األمن اإللكي 
ز نظم تكنولوجيا المعلومات  -6 نت األشياءاإلندماج بي   .والتكنولوجيا التشغيلية واني 

•  : ن تحم  التحول الرقم   أمثلة عل قواني 

ي األردن  - 1
 قانون حماية البيانات الشخصّية فز

ويشهد  الورقية،  عن  عوضا  ونية  اإللكي  التعامالت  عىل  االعتماد  ي 
فز وزيادة   

ً
ونيا والكي   

ً
رقميا تحوال  األردن  يشهد 

 إلقرا
ً
يعيا  ترسر

ً
ي خطوة لتفعيل األمن الرقىمي لما له من دور بارز  بالتوازي نشاطا

ز تحىمي البيانات الشخصية، فز ر قواني 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 

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 سيرية 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 المؤدي إىل  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
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 حماية البيانات الشخصّية، ويبق  السؤال الحاضز هل سيصل قانون حماية البيانات الشخصّية إىل خواتيمه 
فز

 ويطبق باستقاللية؟ 

ي 
األردئز الوزراء  وع أقّر مجلس  فيما 2021  لسنة  ةالشخصيَّ   البيانات  حماية  قانون  مرسر النواب،  لمجلس  ، ورفعه 

ي  
/يناير    24أحاله مجلس النواب إىل لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية مع منحه صفة االستعجال فز ي

كانون الثائز
ي يوازن ما 

وع القانون إىل إيجاد إطار قانوئز الستكمال الحلقات الدستورية المتعلقة بإصدار القانون. وي  هدف مرسر
ز   ماح بمعالجة البيانات والمعلومات واالحتفاظ بها  بي  ز السَّ ة، وبي  ي حماية بياناتهم الشخصيَّ

ات حقوق األفراد فز آليَّ
 . ي
وئز ي ظل الفضاء اإللكي 

 فز
 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية    -2

ي مختلف دول العالم وتعكس التقار 
ي وقتنا الراهن باهتمام كبي  فز

ير الصادرة حول تحظز حقوق الملكية الفكرية فز
ام أي دولة بحماية تلك الحقوق،  ز ي تبذل من أجل التعرف عىل مدى الي 

ة الت  أعمال القرصنة الفكرية الجهود الكبي 
ومن هنا فإن األردن ومن خالل تعاون جميع المؤسسات الرسمية المعنية يقوم باتخاذ االجراءات الكفيلة لتأكيد 

ز  ي الحد من ظاهرة االعتداء عىل تلك الحقوق. ايمانه وحرصه عىل حماية حقوق المؤلفي 
 واستعداده للمساهمة فز

إن نرسر الوغي حول حماية الملكية الفكرية وتعزيز نطاقها سيؤدي إىل استخدام أفضل لطرق المعلومات، حيث أن  
النامية   الدول  ومساندة  دعم  سبيل  ي 

فز العاملة  الدولية  الهيئات  يشجع  الفكرية  للملكية  عرصي  قانون  وجود 
ز الملكية الفكرية. ل ي تأخذ بقواني 

 الستفادة من التقنيات الحديثة عىل توجيه برامجها تجاه الدول النامية الت 

ات ايجابية عىل األردن من الناحية االقتصادية حيث  كما أن تفعيل قانون حق المؤلف من شأنه أن يؤدي إىل تغيي 
يبة الدخل والمبيعات   والجمارك، وتوفي  فرص عمل للحد من البطالة ودعم التنمية تزيد ايرادات الدولة من ضز

ي الخارج 
ي جذب  االستثمارات االجنبية  وتشجيع عودة رؤوس األموال األردنية المستثمرة فز

الوطنية وتساهم فز
ز األردن من توفي  أحدث ما ينت ي الخارج، باالضافة إىل تمكي 

ج والحد من هجرة األموال واألدمغة األردنية للعمل فز
ونية نتيجة لعدم تخوف الدول المنتجة من تصديرها له نتيجة  امج اإللكي  اعات والي 

ات واالخي  ز بالعالم من التجهي 
ي ستتمتع بها. 

ه للحماية الت   توفي 

امج الحاسوب التجارية   ي تقرير االتحاد الدوىلي لي 
دولة   20حيث ذكر بأن    2002لعام    (BSA)وما يؤكد ذلك ما ورد فز

ق األوس ي الرسر
ي عام  فز

% من معدالت 80أعىل نسبة قرصنة عىل برامج الكمبيوتر بلغت    1994ط وإفريقيا سجلت فز
 نسب قرصنة تتجاوز    15القرصنة. وقد سجلت  

ً
ين دولة المذكورة آنفا % لكل منها من 90دولة من أصل العرسر

ي عام  
ي ع37حواىلي    2000معدالت القرصنة، حيث بلغت نسبة القرصنة العالمية فز

  2002و    2001امي  %.  أما فز
ز بوضوح ما تعانيه المنطقة والعالم 39% و  40فقد ازدادت نسبة القرصنة العالمية لتصل إىل   % عىل التواىلي مما يبي 

ي تؤدي إىل حماية الملكية الفكرية، وكيف أن هذه الحالة من التسيب تهدد عملية 
ز الت  نتيجة لعدم تفعيل القواني 

مجيا ي هذه المنطقة. االستثمار والنمو بصناعة الي 
 ت فز

وذكر كذلك أن األردن تمكن من تخفيض نسبة القرصنة عىل برامج الحاسوب المحمية بموجب القانون بمقدار 
ة الحجم مثل األردن حيث انخفضت   8نقطة خالل مدة    23  بالنسبة لدولة صغي 

ً
ا  كبي 

ً
سنوات  مما يمثل انجازا

 . 2002% عام 64إىل  1994% عام 87نسبة القرصنة من 

ي مجال حماية حق المؤلف وتحديث قوانينها  
ومن هنا واصلت المملكة األردنية الهاشمية جهودها المستمرة فز

ي 
ورة تشجيع ودعم اإلبداع الذهتز  من الحكومة برصز

ً
ي هذا المجال وإدراكا

وأنظمتها استجابة للتطورات العالمية فز
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 

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 سيرية 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 المؤدي إىل  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
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    

 

قي ، حيث واكب هذا االهتمام 
ً
بارزا  

ً
 حضاريا

ً
يعد مظهرا ) والذي  األردنية عام  الدولة  ( بحيث استمرت 1921ام 

ي الذي صدر عام  
اف بقانون حماية حقوق التأليف العثمائز عندما كان األردن جزء من الدولة   1910الدولة باالعي 

المفعول حت  عام   ي ساري 
بق  ) 1992العثمانية والذي  الملكية عىل 42م، وتضمن  للمؤلف حق  ( مادة وأعظ 

الفكرية منتوجاته  األلواح   جميع  إىل  وقسمها  المحمية  المصنفات  والمعنوية، كما حدد  المادية  وضمن حقوقه 
والمؤلفات   والكتب  واألفكار  والمجسمات  المسطحات  وسائر  والخرائط  والرسوم  والمنحوتات  والمخطوطات 

 وجميع منتوجات األفكار. 

ي بدأت محاوالت جادة إلصدار قانون  
ي بداية الثمانينات من القرن الماضز

ز ويعالج  وفز متطور يضمن حقوق المؤلفي 
وع قانون حماية حق المؤلف لسنة    له، نتج عنها مرسر

ً
 لإلنسان المبدع وتشجيعا

ً
اما   1982أمور الملكية الفكرية، احي 

مواده   بلغت  لحماية حق   67الذي  العربية  االتفاقية  مع  آنذاك وجاء منسجما  العالمية  التطورات   مادة وواكب 
ي اقرها وز 

ي بغداد عام المؤلف والت 
ي مؤتمرهم الذي عقد فز

 . 1981راء الثقافة العرب فز

وع حت  عام   ي عىل شكل مرسر
ي بعض مواده وإقراره من مجلس 1990لكن هذا القانون بق 

م حيث تمت إعادة النظر فز
ة المنعقدة بتاري    خ   ي جلسته السابعة عرسر

ي الجريدة الرسمية العدد1992/ 2/ 5النواب فز
الصادرة   3821م، ونرسر فز

" 59م" وقد احتوى عىل " 1992م وقد سىمي هذا القانون " قانون حماية حق المؤلف لسنة  1992/ 4/ 16ي    خ  بتار 
ي اآلداب والفنون والعلوم. 

 مادة عالجت حماية المصنفات المبتكرة فز

  المادة "
ن
: 3وقد حدد القانون المصنفات المحمية كما ورد ف  -" فقرة "ب" ما يل 

ها من المواد  .1  المكتوبة.  الكتب والكتيبات وغي 
ات والخطب والمواعظ.  .2  كالمحاضز

ً
ي تلق  شفاها

 المصنفات الت 
3.  . ي

 المصنفات المرسحية والمرسحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل اإليمائ 
 المصنفات السينمائية واإلذاعية: السمعية والبرصية.  .4
 والزخرفة. أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية  .5
جمة أم لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.  .6  المصنفات الموسيقية سواء كانت مي 
الّصور التوضيحية والخرائط والتنظيمات والمخططات واألعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط   .7

 السطحية لألرض. 
 برامج الحاسوب.  .8

 إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه عىل " المؤلف بأنه الشخص  4وقد عّرفت المادة "
ً
الذي ينرسر المصنف منسوبا

 يكون  
ّ
ط أال المصنف أو بأي طريقة أخرى إال إذا أقام الدليل عىل ذلك، ويرسي الحكم عىل االسم المستعار برسر

جمة سواء إىل لغة أخرى أو تحويلها من  ي شخصية المؤلف الحقيقية، كما عالجت بعض المواد الي 
هنالك شك فز

 من ألوان األدب أو الفنون أو العلوم إىل لون آخر.  لون

ي المادة "
ز واألنظمة واألحكام القضائية، وقرارات الهيئات اإلدارية واالتفاقيات 7واستثتز القانون كما جاء فز " القواني 

جمات الرسمية لهذه المصنفات أو ألي جزء فيها، وكذلك األنباء المنشورة أ و المذاعة  الدولية وسائر الوثائق والي 
ي الذي منح فيه 

ي آلت إىل الملكية العامة وعىل رأس ذلك الفولكلور الوطتز
أو المبلغة بصورة علنية والمصنفات الت 

ار بالمصالح الثقافية.  ي مواجهات التشويه أو التحوير، أو اإلضز
 للوزير المختص حق المؤلف 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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 

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 سيرية 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 المؤدي إىل  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
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    

 

 كما عالج القانون الحقوق المالية والمعنوية للمؤلف أما بخصو 
ً
ز عاما ص مدة الحماية فقد حددها القانون بثالثي 

لت فيما بعد )عام  
ّ
ي عد

 للمادة "1998بعد وفاة المؤلف والت 
ً
 وذلك طبقا

ً
ز عاما " من 12م( بحيث أصبحت خمسي 

ن" لحماية المصنفات األدبية   الفكرية( واتفاقية "بي  الملكية  المتعلقة بحقوق  التجارية  )االتفاقية  اتفاقية تربس 
 وثيقة باريس لعام  1886لعام    والفنية

ً
لة عام  1971م واتفق عىل تسميتها فيما بعد دوليا

ّ
م. ولنفس 1979م، والمعد

جمة، لىكي تتوافق وتتالءم مع االتفاقيات الدولية بهذا الشأن، وقد 
األسباب الموجبة تم تعديل المواد المتعلقة بالي 

المؤد حقوق  وهي  المجاورة  أو  المشابهة  الحقوق  إضافة  اإلذاعة تم  وهيئات  الصوتية  التسجيالت  ي  ومنتخ  ين 
ي األداء 1961والتلفزيون باإلضافة إىل النص عىل مدة الحماية وبما يتفق مع أحكام اتفاقية "روما  

م" لحماية فنائز
ردن 

ُ
ي انضم لها األ

ي تستند عليها منظمة التجارة العالمية والت 
ي التسجيالت الصوتية واتفاقية "تربس" والت  ومنتخ 

ي  
التعديل رقم ) 2000مطلع عام  فز ي مكتب  1998( لسنة  14م، كما منح 

العدلية لموظقز م، صالحيات الضابطة 
، وهو  ز ز الذين يعتدون عىل حقوق المؤلفي  ي كشف المزيفي 

حماية حق المؤلف كأحد الوسائل الناجعة والفعالة فز
ط اإليداع للحم انتقز سر الوطنية الحديثة، كما  يعات  الترسر اية واالستعاضة بنص بأن "عدم  ما أخذت به معظم 
 ( رقم  تعديل  ذلك  تال  ثم  بالقانون".  المقّررة  المؤلف  بحقوق  يخل  ال  لسنة  29اإليداع  اعتي   1999(  والذي  م، 

الحاسوب كمصنفات مشمولة بحماية حق المؤلف سواء بلغة المصدر أو بلغة اآلل  ة. كما تضمن التعديل المواد 
جمة واالستنساخ واس ي بما يتفق ويتالءم مع اتفاقية "برن" واتفاقية المتعلقة بالي 

تغالل المصنفات واألداء العلتز
 "تربس". 

3-   
ونية األردنن  قانون التجارة اإللكبر

ي عام  
ي فز
ي األردئز

وئز ، وهو القانون المطبق عىل جميع المعامالت التجارية 2015م تعديل القانون التجاري اإللكي 
ونية حت  اآلن، وقد غظ مجموع  ي األردن،اإللكي 

نت فز ومن أهمها    ة من المسائل الخاصة بالتجارة عىل شبكة اإلني 
ي 
 :ما يأئ 

ونية   السجالت اإللكبر
ونية عل النحو التاىل    :وقد تم تنظيم أمور السجالت اإللكبر

ونية بتحديد األحكام واإلجراءات المتعلقة بإنشاء أو   -1 إيداع أو  يجب عىل أي جهة تقوم بإجراء المعامالت اإللكي 
ي المادة ) 

ونية كما ذكر فز  ( الفقرة )ب(. 4حفظ أو إصدار السجالت اإللكي 
ي   -2

وئز ي حال تم طلب السجل اإللكي 
ونية وإمكانية تخزينها والرجوع إليها فز يجب االطالع عىل السجالت اإللكي 

ي المادة ) 
 (. 6ألي مستند، عقد، قيد أو وثيقة بشكل خظي كما ورد فز

ي كما تم تسليمه دون إجراء أي تعديالت عليه، باإلضافة إىل إمكانية الوصول يجب االحتفاظ   -3
وئز بالسجل اإللكي 

وط قبول النسخ األصلية من أي )مستند، عقد، قيد،  ي سر
إىل اسم المرسل وتاري    خ ووقت اإلرسال، كي يستوفز

ي المادة ) 
 (. 7وثيقة( كما ذكر فز

ونية  -4  السندات اإللكبر
ي المواد ) تم تنظيم أمور السندات اإل  

ونية فز ز  20(، ) 19(، ) 18(، ) 17لكي  (، حيث تطبق عليه جميع قواني 
ي 
ط الورف   .السند العادي باستثناء الرسر

5-   
ونن    التوقيع اإللكبر

ي 
وط التوثيق فز ، وقد ذكرت سر ي

وئز طا مهما للسماح بتداول السند اإللكي  ي الموثق سر
وئز يعتي  التوقيع اإللكي 

ونيا محميا( حيث يجب توافرها مجت15المادة )   .معة كي يتم اعتباره توقيعا إلكي 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 

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 سيرية 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 المؤدي إىل  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
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    

 

 6-   
ونن  التوثيـق اإللكبر

، حيث يتم إصدار شهادات توثيق  ي
وئز ويقصد به التأكد من هوية الشخص الذي يستخدم التوثيق اإللكي 

ي  
ونية من قبل وزارة االقتصاد الرقىمي والريادة للمصادقة عىل صحتها وصالحيتها، كما ورد فز  (. 5المادة ) إلكي 

 : المصادر والمراجع

، مقالة منشورة عىل مدونة موضوع، متاحة عىل الرابط ٢٠٢٢احسان الربيع، )  ي
ونية األردئز (، قانون التجارة اإللكي 

 : ي التاىلي
وئز .  ٠٩:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٨الزيارة بتاري    خ: ، تمت https://mawdoo3.comاإللكي 

ً
 مساءا

 ( ، (، الحماية القانونية لمواكبة التكنولوجيا والتحول الرقىم، متاحة عىل الرابط ٢٠٢٢المركز الديمقراىط العرئ 
  : التاىلي ي 

وئز بتاري    خ:  https://democraticac.de/?p=81103اإللكي  الزيارة  تمت  الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٨،   ،
١٠:٠٠  .

ً
 مساءا

ونية، متاحة ٢٠٢٢رشيد المنياري، )  ي مواكبة التطور الرقىمي وحماية البيانات والمعامالت االلكي 
ي    ع فز (، دور الترسر

  : التاىلي ي 
وئز اإللكي  الرابط  بتاري    خ:  http://www.chambredesconseillers.maعىل  الزيارة  -١١- ١٩، تمت 

.  ٠٣:٠٠، الساعة: ٠٢٢٢
ً
 مساءا

يل فضل هللا.  يل فضل هللا المدرس جان سي   تركي الموسوي, & المدرس جان سي 
االستاذ المساعد الدكتور متز

 Journal of Baghdad Collegeية المعلوماتية واهميتها ومخاطر التقنيات الحديثة عليها.  (. الخصوص2013) 
of Economic sciences University, 2013(4). 

ي 2022عبد الرحمن إبراهيم المنيع, ا., & الجوهرة. ) 
ة فز ي الَجاِمَعات السعوديَّ

ّ فز ي
ائز ْمن السيي 

َ
 تحقيِق األ

ُ
(. متطلبات

بية )أسيوط(, . مج2030ضوء رؤية   . 194-155(,  1) 38لة کلية الي 

 (  . عىلي قاسم   & وع  2020حاج,  مرسر ي 
فز قراءة  إفريقيا  ي 

فز الرقىمي  التحول  عملية  ي 
فز ي 

اإلفريق  اإلتحاد  إسهامات   .)
اتيجية التحول الرقىمي إلفريقيا''  ''. 2030/ 2020اسي 

ي 2019دوار جميلة. ) 
ونية فز  الجزائر. (. انعكاسات تطبيق اإلدارة االلكي 
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