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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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Abstract:  

This study attempted to address the concept of corruption in its relationship to the administrative behavior 

and growth. It shows that the phenominon of the financial and administrative corruption, in its various 

forms representes a contradiction to all categories of basic human rights, such as civil and political rights, 

economic, social and cultural rights. The financial and administritve corruption has a nagative impact on 

the human right, undermines its moral values, impedes its development programs, and violates the 

principles of justice, integrity and equality within it. 

The studt clearly encourages the international and local initiatives to besiege the phenomenon of corruption 

and treat it in its natural environment on the one hand, and in its value and the degree of its impact on 

human right, economic resources and public money on the other hand. The fighting of financial and 

administritive corruption must be done by encouraging freedom of the media, accounting control, and 

transparency. Moreover, its essencial to establish good governance, and involvement of civil society in 

monitoring and combating this phenomenon. The success of development in each country is linked to the 

form and implementation of fighting corruption, transparancy, and establishing the rule of law. 

Key Words: Corruption, Transparency, Good governance, Development, Rule of law, Integrity. 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة: 

ف بالحدود الزمنية وال بالحدود المكانية ووجودها  ي ال تعي 
ة الت  تعد ظاهرة الفساد الماىلي واإلداري من المواهر الخطي 

ي الدول المتقدمة والدول النامية عىل حد السواء وان كانت  ال يقترص عىل مجتمع
ز
ي ف
ما أو دولة دون أيرى  فهو متفسر

ي الدول النامية أيطر 
ز
 وتتفاوت من مجتمع اىل اير.  آثاره ف

وكما هو معروف فقد أصب  الفساد اإلداري والماىلي من سمات العرص الحديث  عىل الرغم من أن الفساد بشك  عام 
 ما أمر  هو تديم النشأة

َ
اِتم ويقطعون

َ
 هللِا من بعِد ِميث

َ
 عهد
َ
منذ يلق البرسر وداللة ذلك تولة تعاىل "والذين ينقضون

ار"  ) سورة الرعد: اآلية 
ة
ي اخأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الد

ز
  .(25هللا بِم أن يوص  ويفسدون ف

حقوق االنسان االساسية كالحقوق المدنية فالفساد الماىلي واالداري بمماهره المختلفة يمث  نقيضا لك  فئات 
ن منطلق م هو يعتير من أيطر أنواع الفساد عىل اإلطالق والسياسية والحقوق االتتصادية واالجتماعية والثقافية و 

ي الحياة
تلة عليم  فهو وباء ينخر كيان  انتهاكم لكرامة االنسان وحقم فز الكريمة واآلثار السلبية الضارة والهدامة المي 

اهة والمساواة دايلم. ال ز  مجتمع  ويقوض تيمم اخأيالتية  ويعيق برامج التنمية فيم  كما يخ  بملادئ العدالة واليز

وظاهرة الفساد الماىلي واإلداري متعددة الجوانب والصور ومماهره أيذت تتجاوز حدود الدولة الواحدة  لتصب  
ي ظ  التقدم ظاهرة دولية معولمة  لم يعد من الممكن التعام  معها من ي

الل اإلجراءات الوطنية فقط  ياصة فز
ي الهائ   الذي كان من انعكاساتم السلبية تطور وسائ  وأساليب ارتكاب الفساد الذي أصب  يتخذ  العلىمي والتكنولوجر

ز الفساد والجريمة بصفة عامة   .أشكاال جديدة ومتطورة يصعب التعرف عليها أحيانا كما أن هناك صلة وثيقة بي 
 .ة المنممة وغسي  اخأموال بصفة ياصةوالجريم

 إشكالية الدراسة: 

ي الهائ  وبروز مفهوم العولمة وتداعياتها عىل الساحة العالمية وطغيان الماديات وغياب  ي والتكنلوجر
مع التطور التقتز

جتمع الدوىلي مالقيم والمث  العليا إمتأل الواتع بصور وأشكال من الفساد الماىلي واإلداري بصورة مخيفة. وتد تداغي ال
ي تواجهها اتتصاديات الدول 

 اىل وضع مشاري    ع واتفاتيات لمواجهة أوجم الفساد باعتلاره يشك  أحد اآلفات الت 
ً
مؤيرا

ي يمكن أن تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتعرض التنمية االجتماعية واالتتصادية 
النامية منها والمتقدمة والت 

 والسياسية للخطر. 

: وعليم فإن هذه ال ي
 دراسة سوف تجيب عىل مجموعة من اخأسئلة تتمث  باآلئ 

 / ما هو الفساد وما هي أسلابم؟ وما هي أبرز مماهره وأشكالم؟1

ي المجتمع؟. 2
 / ما مدى تأثي  ظاهرة الفساد الماىلي واإلداري عىل حقوق اإلنسان والتنمية فز

ي يجب 3
 استخدامها للحد من ظاهرة الفساد الماىلي اإلداري؟/ ما هي طرق القضاء عليم؟ وما هي اآلليات واخأساليب الت 

 

 أهمية الدراسة: 

 :  
  اآلن 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الكشف عن يطورة ظاهرة  الفساد الماىلي واإلداري وتوضي  اخأسلاب الحقيقية وراء انتشاره 1
ز
/ سوف تساهم ف

ي القضاء عليم.  
ز
 وبالتاىلي يمكن التخفيف من آثاره أو المساهمة ف

ي يمكن أن تدعم 2
ي اتخاذ القرارات الحكيمة القابلة للتطبيق العمىلي والت 

ز
/ االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة ف

ي وجم الفساد الماىلي واإلداري. 
ز
 الجهود القائمة للوتوف ف

ي تحديد أهدافها عل ى ال3
ز
ي كيفية بناء مؤسسات وأجهزة إدارية حكومية مختلفة رصينة تعتمد ف

ز
عايي  م/ المساهمة ف
 اخأيالتية الرشيدة. 

اتيجيات محددة ومدروسة للحد من تنامي هذه الماهرة ومعالجتها ويلق اخأجهزة الفعالة الخاصة 4
ا  اسي  / اتي 

 بالرتابة ضد الفساد واالنحراف. وإتامة مجتمع الشفافية والحكم الراشد. 

 أهداف البحث: 

 يسىع هذا البحث ال تحقيق األهداف التالية: 

 مفهوم الفساد الماىلي واإلداري.  / تعريف1

ي المجتمع. 2
 /  توضي  أبرز أسلاب الفساد والعوام  الواتفة وراء انتشاره فز

 / توضي  أثر الفساد الماىلي واإلداري عىل حقوق اإلنسان والتنمية . 3

اتيجيات الكفيلة لمعالجتم الفساد الماىلي واإلداري بموضوعية والقضاء 4
 .يةعل/ وضع السياسات واالسي 

 فروض البحث: 

 :  
 
ض البحث اآلن  تحقيقا ألهداف الدراسة، يفت 

لم آثار مدمرة لحقوق اإلنسان من النواجي االتتصادية واالجتماعية الفساد الماىلي واالداري باشكالم المختلفة . 1
 والسياسية خأي بلد. 

ي تحقيق العدالة االجتماعية وبناء دولة القانون ويعيق عملية التنمية المستدامة.  3
 / الفساد الماىلي واإلداري يؤثر سللا فز

 :منهجية البحث

ي هذا الموضوع  وذلك 
 عل ى المص ادر واخأبح اث المتخصصة فز

ً
ي التحليىلي اعتمادا

يقوم هذا اللحث عىل المنهج الوصفز
ي يجب اتلاعها لعالجم والقضاء لمعرفة مفهوم الفساد 

الماىلي واإلداري وأسلابم  أنواعم وأشكالم المختلفة  واآلليات الت 
ي العالم النامي وتحلي  آثاره المدمرة لحقوق اإلنسان إض افة 

عليم. كما سيستخدم ذات المنهج لعرض تاري    خ الفساد فز
 ان. إل ى آثاره السلبية عىل التنمية المستدامة بالتطبيق عىل السود

 محتويات البحث: 

يحتوي اللحث عىل المقدمة   وثالثة ملاحث  وياتمة  اشتملت المقدمة علت بيان إشكالية الدراسة  أهمية الموضوع 
)اإلطار النم ري ( حيث يوض   المبحث األول: وأهدافم   تساؤالت اللحث وفروضم  والمنهج المتبع   ثم تناول 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

العوام  و  ساد الماىلي واإلداري عىل وجم الخصوص. كما يرسر  أس لاب الفسادمفهوم الفساد بصورة عامة ومفهوم الف
ي المجتمع. 

ز
: الواتفة وراء انتشاره ف  

 
ا يتناول مماهر وأشكال الفساد الماىلي واإلداري وصوره المختلفة. كم المبحث الثان

ي تم إتخاذها لمعالجة الفساد الماىلي واإلداري والقضاء عل
الجانب ) المبحـث الثالث: يم. أما يوض  الطرق واآلليات الت 

ي فروض اللحث من يالل توضي  آثار الفساد الماىلي واإلداري المدمرة لحقوق اإلنسان 
( يحاول إثلات أو نفز ي

التطبيف 
ي تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية 

ز
من النواجي اخأيالتية واالتتصادية والسياسية. باإلضافة اىل آثاره السلبية ف

 التطبيق عىل السودان. المستدامة  ب

 اإلطار النظري  المبحث األول: 

 / الفساد المال  واإلداري: 1

ي مختلف التخصصات االتتصاد 
ز
ز ف ي وتتها الحاضز باهتمام اللاحثي 

ز
لقد حميت ظاهرة الفساد الماىلي واإلداري ف

 لما لها من آثار سلبية مست جميع تطاعات
ً
د المجتمع ونمرا لتعد والقانون وعلم السياسة وعلم االجتماع  نمرا

 عىل 
ً
ا أشكال الفساد وتنوع عواملم  فإن مسألة مكافحة الفساد الماىلي واإلداري ومواجهت الحد منم نالت اهتماما كبي 

ي واإلتليىمي والدوىلي )الطراونة  
ت العديد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد  1(4007المستوى الوطتز   حيث عير

ي  وتؤكد العديد من الدوىلي  والبنك الدوىلي لل  اتيخر
نشاء والتعمي  عن أن مكافحة الفساد من أهم أولويات عملها االسي 

التقارير الدولية ومنها تقرير منممة الشفافية الدولية  أن جرائم الفساد الماىلي واإلداري أكير عقلة أمام التنمية 
ي المجتمع. 

 . 2(2003   الشفافية الدولية )منممةواالستقرار فز

 يعد الفساد الماىلي واإلداري من المهددات الرئيسة لألمن االجتماغي واالتتصادي والسياسي لكافة المجتمعات  فهو 
ي شت  المجاالت   وأصب  أفراد المجتمع يعانون منها بشك  

ي ظهرت فز
العام  الدافع والمحفز للكثي  من المشكالت الت 

ز زين الدين   لذلك كان البد من العم  عىل مكافحة الفساد بأشكالم المختلفة والوتاية منم بشت   3(4009واض  ) أمي 
ي 
مؤسسات الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة من شأنها  الوسائ  والطرق  ورسم سياسات يمكن تطبيقها فز

  4)4042محاربة الفساد والوتاية منم )جحدوا  

 / مفهوم الفساد: 2

ي ك  العصور والمجتمعات  ومما الش ك فيم إن الفساد الماىلي واإلداري أصب  سمة بارزة 
الفساد آفة فتاكة وجدت فز

ي القران 
ية بداللة ما ورد فز من سمات العرص الحديث  رغم أن ن شأتم تع ود ف ي جذورها إىل بداية الخلق ونشأت البرسر

م   لقولم تعاىل: " والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاتم الكريم من تصص الخالئق ومنذ وجود ادم عليم السال 
ي اخأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار" )سورة الرعد, اآلية: 

(  25ويقطعون ما أمر اهللا بم أن يوص  ويفسدون فز
مع إىل مجت واليوم تعد ظاهرة الفساد الماىلي واإلداري ظاهرة عالمية واسعة االنتشارر  تختلف درجة شموليتها من

ز بينها  وهذا ما تؤكده العديد من  آير  وذات جذور تأيذ أبعادا واسعة وتتداي  فيها عوام  مختلفة يصعب التميي 
ي المرتفع  بينما 

ي الدول ذات االتتصاد القوي  والمستوى المعيسر
ا فز الدراسات بان الفساد الماىلي واإلداري يق  كثي 

ة بصفة عام ي المنخفض عىل وجم الخصوص. يرتفع بمعدالت ووتائر كبي 
ي الدول النامية وذات المستوى المعيسر

 ة فز

                                                             
  األردن  2007الطراونة  صلا    1

 
 .  رسالة ماجستي  غي  منشورة  جامعة مؤتة: اخأردنالعالقة بي   النمو االقتصادي وجرائم الملكية االقتصادية ف

 الفساد العالىمي  2
 م. 2003اللعام  CPIمنممة الشفافية  مؤرسر

  البطالة،  2009 بالل  زين الدين  3
  تفشر

 
 . 64االسكندرية. ص:  1دار الفكر الجامغي  طالفساد اإلداري ف

  مكافحة الفساد، رسالة  2018جحدوا  ابتسام   4
 
لمان ف ي   الجزائردور التر  .  ماجستي  غي  منشورة  جامعة العرئر

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

3 :
ً
 / مفهوم الفساد لغة وإصطالحا

ي اللغة هو المي  
ز
ي االنحراف الن الفساد بطبيعتم انحراف. فاالنحراف ف

 معتز
ً
ي الفساد ال بد ان نفهم أوال

حت  نفهم معتز
 االنحراف هو" االبتعاد 

ً
عن المسار المحدد " أو هو انتهاك لقواعد ومعايي  المجتمع   والعدول والمجانلة. واصطالحا

 ووصمة تلصق باخأفعال أو اخأفراد المبتعدين عن طريق الجماعة المستقيمة داي  المجتمع. 

ي اير هو 
". أو بمعتز

ً
ي مجانلة الفطرة السليمة واتلاع الطريق الخطأ المن ي عنم دينيا

يعة: "فيعتز ي الرسر
ز
أما االنحراف ف

ي يؤدي عملها إىل إفساد النمام الخضوع 
واالستسالم للطبيعة اإلنسانية دون تيود. والشخصية المنحرفة هي الت 

ر بالمصلحة الفردية واالجتماعية أو كليهما.   ويحول دون تطبيقم عىلي واتع الحياة مما يلحق الرصز

يطرة ب عقلم وفكرة فطرتة للسوان ك  المواهر السلوكية الخاطئة هي ثمرة الجهود الملذولة لتحطيم اإلنسان وسل
ي الفطرة اإلنسانية االستقامة وليس االنحراف  والصال  وليس الفساد فاإلنسان بفطرتم يمي  

ز
عىل إنسانيتة. واخأص  ف

 بإرادتم الحرة. كما تال تعاىل 
ً
إىل االستقامة والصال   وبطبيعتة يمي  إىل الشهوات وايتياره الفطرة أو الطبيعة منوطا

 وإما كفورا". )سورة " إنا يلقن
ً
ا انا هديناه السبي  إما شاكرا ا اإلنسان من نطفة امشاج نبتليم فجعلناه سميعا بصي 

 ( 3-2اإلنسان االية : 

ء أي بط  واضمح . وهو كذلك "أيذ المال ظلما" كما  ي
أما الفساد لغة: فهو اللطالن واالضمحالل  فيقال فسد السر

ي تولم تعاىل" للذين ال يريدون علو 
ي اخأرض وال فسادا ". )سورة القصص اآلية : فز

ي تولم تعاىل 82ا فز
ي اير فز

(. وبمعتز
َهرَ وهو الجدب " 
َ
  ظ

ُ
َساد
َ
ف
ْ
ي  ال ِ

ِ  فز َ ير
ْ
َلْحرَ  ال

ْ
   ِبَما  َوال

ْ
َسَبت

َ
ْيِدي ك

َ
اَس  أ

 ة
ُهْم  الن

َ
ِذي َبْعَض  ِلُيِذيق

َّ
وا  ال

ُ
ُهْم  َعِمل

َّ
َعل
َ
 َيْرِج  ل

َ
" )الروم:  ُعون

 (41اآلية : 

ي القران الكريم وعموما الفسا
مرة  منها ما يوجي بان المرء  50د هو ضد المصلحة. وتد وردت كلمة الفساد بملحقاتها فز

ي اخأرض تالوا 
ي سورة اللقرة " وإذ تي  لهم ال تفسدوا فز

تد تدم عىلي ممارسة الفساد وهو يمن نفسم مصلحا  كما ورد فز
ي تفسي  اير ما يدل 120) سورة اللقرة  االية:  إنما نحن مصلحون إال انهم هم المفسدون ولكن ال يشعرون."

( وفز
لما يقوم بم ويفع . ومثال ذلك تولم تعاىل " الذين  مدركعىل أن اإلنسان تد تدم عىلي ممارسة الفساد وهو عالم بم  

ي اخأرض أؤليك هم الخارسون". )سورة 
ينقضون عهد هللا من بعد ميثاتم ويقطعون ما أمر هللا أن يوص  ويفسدون فز

 (. 27اللقرة  اآلية : 

ي الحياة الدنيا والعذاب الشديد 
كما يشي  القران الكريم إىل تحريم الفساد وعىلي نحو كىل وان لمرتكبيم الخزي والعار فز

 ان يقتلوا 
ً
ي اخأرض فسادا

ي سورة المائدة " إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسولم ويسعون فز
ي الحياة اآليرة. كما جاء فز

فز
ي اآليرة عذاب  أو يصلبوا أو 

ي الدنيا ولهم فز
تقطع أيديهم وارجلهم من يالف أو ينفوا من اخأرض ذلك لهم يزي فز

 (.  33عميم" )المائدة اآلية : 

 

 

 

 / مفهوم الفساد المال  واإلداري: 4

ي ت دبي  شؤون اخأمر 
ي تمن  لمتوىلي اإلدارة فز

ي    ع اإلسالمي هو ممارسة السلطات الت 
ي نمر الترسر

لذي  ا إن جوهر اإلدارة فز
ي المجتمع السياسي  هي ممارسة لل سلطة عل ى المجتمع  من تل  الشخص المتوىلي 

كلف برعايتم " فممارسة اإلدارة فز
ي مسار عم  الوظائف اإلدارية عن شكلها السليم   م ن 

للسلطة اإلدارية. ويعرف الفساد اإلداري بأنم انحراف أو يل  فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

, كم ا يمك ن القول أن يالل استخدام الموظف صالحياتم المهنية لت حقيق مصلحة ياصة أو لتحقيق مكسب ماىلي
   . 5م(1995الفساد اإلداري يسبق الفساد الماىلي وهو يمث  نتيجة حتمية لم. )شمس الدين محمد  

تعريف موسوعة العلوم االجتماعية )الفساد اإلداري هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أربا  ياصة( ولذلك كان 
ز مستلعدة رشاوى القطاع الخاص التعريف ز  أو السياسيي   لرشاوى المسئولي 

ً
وعرفتم كذلك )بأنم يروج عن  .شامال

ام ِبهما من اج  تحقيق مصال  سياسية واتتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة  ز القانون والنمام العام وعدم االلي 
  .معينة(

ام السلطة العامة لتحقيق كسب ياص( إما تعريف صندوق إما تعريف منممة الشفافية العالمية فهو )إساءة استخد
هو علاره عن سوء استخدام السلطة العامة من اج  الحصول عىل مكسب ياص يتحقق حينما  ( IMF)النقد الدوىلي 

ها ز   .يتقل  الموظف الرسىمي الرشوة أو يطلبها أو يستجديها أو يبي 

ل المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية". أما وتد عرف البنك الدوىلي الفساد اإلداري بأنم هو "استغال
فعرفم بأنم سوء استخدام المنصب العام لغايات شخصية وتتضمن تائمة الفساد عىل  6م(2006) الوائىلي   يارس 

از واستغالل النفوذ والمحسوبية واالحتيال وااليتالس ز   "س بي  المث ال ال الح رص  الرشوة واالبي 

ي العرف االجتماغي وا
ي تقدم عىل وفز

لسياسي يستخدم تعبي  الفساد الماىلي بصورة عامة للداللة عىل طائفة اخأفعال الت 
ز واخأنممة المرعية والعرف العام بهدف تحقيق منافع شخصية عىل  ممارستها مجموعات من اخأفراد مخالفة للقواني 

ز هما:   -حساب المصلحة العامة. وغاللا ما تأيذ هذه اخأفعال ممهرين أساسي 

وعة مث  المتاجرة بالمخدرات وجرائم االيالق   والمتاجرة بالعمالت  ول: اإل  االتجار بالسلع والخدمات غي  المرسر
ز يكون العرض منها ضعيف  ي حي 

ة ) أي تجارة االحتكار( فز اخأجنبية ضمن حدود الدولة   واالتجار بالسلع المطلوبة بكير
 بغية االستفادة من زيادة أسعارها والتحكم بذلك الحقا. 

 :  
ي االسغالل الس  للوظيفة الحكومية. والتعريف المعتمد بهذا الصدد هو ذلك الذي استخدمتم  والثان 

ز الممهر فز يير
ي جميع الكتابات: استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع ياصة  أو 

خأول مرة مؤسسة البنك الدوىلي واعتمد فز
ي  تندرج جميع  االستغالل الس  للوظيفة العامة أي الرسمية من أج  تحقيق

ي هذا المعتز
المصلحة الخاصة. وفز

ي  تهريب اخأموال  الغش  يتر
ممارسات االستغالل الس  للوظيفة الحكومية ومن ذلك العموالت  والتهريب الرصز

اييص والموافقات الحكومية أو ترشي   الجمركي أو التهرب من الجمارك  إفشاء ارسار العقود والصفقات  من  الي 
ي الم
ي الوظائف العطاءات فز

عامالت المحلية والخارجية بمخالفة اللوائ  واخأنممة القانونية. والوساطة والمحسوبية فز
 العامة. 

 :  
 المبحث الثان 

 / صور الفساد وأشكاله: 1

 
ً
للفساد أشكال متنوعة وفنون متطورة  وتجليات عدة أهمها: الفساد الماىلي والفساد االداري. ومن انواع الفساد ايضا

 من أهم وجوه الفساد  وهو المدي  الشك  االتت
ً
صادي وهنالك الشك  االجتماغي  والشك  السياسي الذي يعد واحدا

                                                             
ي اإلسالم )ط1995شمس الدين محمد   5

ز
وت: ٤  نمام الحكم واإلدارة ف  . 429المؤسسة الدولية للدراسات والنرسر  ص( بي 

 . ٠8. الفساد اإلداري: مفهومم وأسلابم ومماهرة  شلكة النلا العدد  2006الوائىلي يارس   6
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز   انترسر برسعة اىل المستويي 
ً
الرئيسي لجميع تجليات هذه الماهرة وايطرها عىلي االطالق  الن الفساد إذا بدأ سياسيا

 مع لمحاربتم . االتتصادي واالجتماغي مما يدعو اىل تضافر كافة تنميمات المجت

 خأنها تلحق الدوائر اإلدارية ودوائر الخدمات عىلي ك  
ً
. وهي كذلك فعال تعتير الرشوي أهم تعبي  عن الفساد الماىلي

 يللغ ترليلون دوالر أمريكي 
ً
ي العالم حسب تقرير معهد البنك الدوىلي الذي صدر مؤيرا

ز
المستويات  وحجم الرشاوى ف
كات . 7م(0200سنويا. ) تقرير البنك الدوىلي  ي تمنحها بعض الرسر

ومازالت التقارير الدولية تقدر مللغ الرشاوي الت 
ي هذه الللدان  ب 

ز
اء اصول القطاع العام ف مليار وهو ما يقارب المللغ الذي تخصصم اخأمم المتحدة  80الصناعية لرسر

نامج محاربة الفقر.   لير

ي الفساد الذي يؤدي اىل أك  حقو 
ز
ه  غارتا ف ي اخأمراض االجتماعية واللطالة وسوء والسودان مث  غي 

ق الناس وتفسر
ي تهريب االستثمارات.  وتد 

ز
ا ف الخدمات وتدمي  البناء النفسي للنسان وانهيار بنية المجتمع . كما يلعب دورا كبي 

ان ز ي تتفوق أحيانا عىلي مي 
انياتم الت  ز ي بعض الدول ياصة النامية أن أصلحت  لم مؤسساتم ومي 

ز
ة يوصلت حالة الفساد ف

  الدولة. 

ي بم تهرب المؤسسات واالفراد من دفع أتساط 
ي  ونعتز

وجم آير من وجوه الفساد الماىلي هو مايتص  بالتهريب الجلائ 
ي  هنالك  يتر

ي وآثاره عىلي االستقرار الرصز
يلة بعدم الترصي      باالربا  أو بالترصي      الكاذب. واىلي جانب التهرب الجلائ 

الرصز
يلة( عىلي رأس دوائر الفساد التهرب الجمركي  وتضع وثائق 

البنك الدوىلي مؤسسات الجمارك وإدارات الجلاية )الرصز
يفة. ومن المماهر الرئيسية  الكبي  لما لها من انعكاسات عىلي مستوي اخأسعار ومدايي  الدولة وعىلي المنافسة الرسر

: النوع اخأول يتص  ب ز ي نفقات الدولة  وهو نوعي 
ي وضعية االتتصاد لدي الللفساد الماىلي واإلداري التلذير فز

دول الت 
ي يتص  بمرحلة اتتصاديات السوق ومرحلة االصال  االتتصادي )االنفتا ( 

مرت بمرحلة االتتصاد الموجم  والثائز
ي الدولة والجيش ومن 

ز فز وممهره لم عالتة بوضعية االتتصاد الحر. ويخص الممهر اخأول سلوك بعض كلار المسئولي 
 العام لصال  أفراد أو طلقات معينة )يعير عن هذا الممهر من الفساد باإليتالس(. يالل تضخم فواتي  اإلنفاق 

ة والمتوسطة  أما مرحلة التأسيس التتصاد السوق فإن من  ريص االستثمار وتموي  الحكومة للمشاري    ع الصغي 
( كلها عمليات تشك  بيئة م اىلي ة النمط الليير  ما ال تواكب وتي 

ً
ي غاللا

 الئمة للفسوعالتة البنوك )الت 
ً
اد الماىلي  وتثار حاليا

ي تمر بمرحلة انتقال. 
ي الدول الت 

ز تفاتم ظاهرة الفساد االتتصادي وعملية يصخصة القطاع العام فز سيما ال  العالتة بي 
افق مع ظهور توجهات العولمة القائمة عىل ازالة الضوابط ويصخصت االسواق والتوجم نحو ابرام  عندما يي 

ة وبطريقة رسية الصفقات االتتصادية ا ي وتقنية المعلومات وانتقال االموال الملارسر لدولية  وتسارع التطور التكنولوجر
ي توفي  فرصة

 فز
ً
ي ظ  غياب الحريات اخأساسية والشفافية وملادئ المحاسلة والمسائلة  هذه العوام  اسهمت معا

 فز
ي  
ي علدالغتز

  8م (1992سانحة إلنتشار الفساد. )بسيوئز

 

 

 

                                                             
   الواليات المتحدة. 2000البنك الدوىلي  تقرير  7
ي   8

ي علد الغتز
وت.   الدار الجامعية للطلاعة والنرسر   اصول علم االدارة العامة  1992بسيوئز  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ت المتخذة لمحاربة الفساد: / الطرق واآلليا2

ي أكتوبر  
ز
ي المسكيك. وف

ز
انشاءت المنممة  2002لقد ابرمت اخأمم المتحدة اتفاتية لمكافحة الفساد اعتمدت ف

ي مختلف أتاليم العالم. هنالك
ز
ي صارت لها فروع ف

ز ضد الفساد  والت  لماني   اربة الفساد اليات عديدة لمح العالمية للير
 :  منها ما يىلي

هي يضوع اخأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية واإلدارية واخأيالتية عن نتائج  المحاسبة: / 1
ي 
ز
ي الغالب يشغلون تمة الهرم ف

ز
ز أمام رؤسائهم ) الذين هم ف ز مسئولي  ز الحكوميي  أعمالهم  أي أن يكون الموظفي 

ي مراتبهم ( الذين يكونون 
ز
ي تتوىل الرتاالمؤسسة أي الوزراء ومن هم ف

يعية الت  ز بدورهم أمام السلطة الترسر بة مسئولي 
  عىل أعمال السلطة التنفيذية. 

ز و تقديم تقارير دورية عن  المساءلة:  / 2 ز أو معيني  ز عن الوظائف العامة  سواء كانوا منتخبي  هي واجب المسئولي 
ي الحصول عىل المعلومات الالزمة عن أعمال اإلدارات 

ز
ز ف ي تنفيذها  وحق المواطني 

ز
نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم ف

ز ( حت  يتم ال ز العموميي   تأكد من أن عم  هؤالء يتفق مع القيم الديمقراطيةالعامة ) أعمال النواب والوزراء والموظفي 
عية والدعم من الشعب)موس   الستمرار اكتسابهم للرسر

ً
ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم  وهو ما يشك  أساسا

ز   9(2014حسي 

ز من الخدمة أو ممولي/ الشفافية: 3 ز )المنتفعي  ا ( ههي وضو  ما تقوم بم المؤسسة ووضو  عالتتها مع الموظفي 
وعلنية اإلجراءات والغايات واخأهداف  وهو ما ينطبق عىل أعمال الحكومة كما ينطبق عىل أعمال المؤسسات اخأيرى 

  غي  الحكومية. 

اهة: 4 ز / الت   ي العم   وبالرغم من التقارب بي 
هي منمومة القيم المتعلقة بالصدق واخأمانة واإليالص والمهنية فز

اهة إال  ز ي يتص  بقيم أيالتية معنوية بينما يتص  اخأول بنمم وإجراءات عمليةمفهومي الشفافية واليز
  .أن الثائز

  تؤدي إل ظهور الفساد المال  واإلداري وآثاره المدمرة لحقوق اإلنسان والتنمية. 
المبحث الثالث: العوامل الت 

 بالتطبيق عىل السودان

  تؤدي ال إنتشار الفساد المال  واإلداري: 1
 / العوامل الت 

 :   تؤدي ال  االنحراف المال  واالداري  فيما يىل 
 يمكن تلخيص العوامل الت 

ي الفساد ويعود . 1
ي ذلك الستمرار تفسر

ي السودان إىل الوضع الجيد وتعود اخأسلاب فز
ات الحكم الراشد فز لم ترف  مؤرسر

يعات مكافحة الفساد.  ز وترسر ام الكىلي بتطبيق تواني 
ز والمقومات  انعدام اخأسس السبب بالدرجة اخأوىل إىل عدم االلي 

ز السلطة والمسئولية  عدم كفاءة اخأساليب  السليمة مث  عدم التحديد القاطع للمسئولية  وفقدان التوازن بي 
ي الوتت المناسب. 

ي تتبع وتعقب االيطاء وكشفها وتصحيحها فز
 واإلجراءات الرتابية وعدم استطاعتها فز

ز لها  فهذه القيادات يجب . تخلف القيادات اإلدارية وانعدام القدوة ا2 ها عىل مجموعة التابعي  لحسنة وضعف تأثي 
 من أركان التأثي  القيادي. فالقيادة هي القدوة والمث  

ً
 أساسيا

ً
ي تشك  ركنا

أن تكون بمثابة التجسيد لك  المثاليات الت 
 بالمثاليات واخأ 

ً
اما ز  مراكز  التنميم الحكومي إلي 

حرصز وبث يالتيات القادرة عىل التاخأعىل وما لم تكن القيادة هي أكير

                                                             
ز   9   المجتمعات النامية،األسباب  2014موس حسي 

 
ي  جمهورية مرص العربية. العالج-المظاهر-الفساد اإلداري ف    المركز الديمقراطي العرئر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي   فإنها تكون فقدت تدم ارتكازها اخأول داي  التنميم. ان القيادة اإلدارية النميفة هي سدود 
 
ام اخأيالف ز رو  االلي 

ي وجم الفساد. 
ز
 مانعة تقف  ف

بية االجتماعية والوطنية   وضعف اإليمان وتدهور المناخ االجتماغي العام. فالفساد 3 
ي اإلداري يك. سوء الي 

ز
ون ف
بية اخأرسية القومية . فكثي  ما تجد عىل  سبي  المثال 

ات الناتجة عن ضعف الي   تفرزه تراكم التأثي 
ً
حاالت معينة عرضا

 يمكن استلاحة حرمتم  دون أن يحرك 
ً
ز بالملكية العامة وتعاملها كما لو كانت شيئا من نمرة اجتماعية عامة تستهي 

ي ضمي  الفرد شعور با
ز
. الملكية العامة يجب أن ذلك ف

ً
وير  وهذا سر  يطي  حقا ز

 ان تكير حاالت الي 
ً
لذنب. فليس غريلا

   ال أن يأيذ 
ً
ر الذي يقع  عليها يجب أن يحس بم الفرد كما لو كان تد وتع عليم فعال تحظز بقدسية ياصة   والرصز

ي  والمي  نحو سوء استغاللها وااليتالس والتالعب  ز منها  هذا االتجاه السلتر  10(2017باخأموال العامة.)موس حسي 

ي المستوي المادي تد يغري بممارسة االنحراف   4
ز
. ضعف المستوي المادي للوظيفة الحكومية. هذا الضعف ف

ي 
ز   وهو اتجاه إذا ما تأص  فيهم تكون لم أيطر المضاعفات عليهم وعىل اخأجهزة الت  ز فئة صغار  العاملي  ياصة بي 

 . يعملون فيها يالل مراح  
ً
ي اخأكير تقدما

 نموهم الوظيفز

. عدم كفاية أنممة الحوافز المادية والمعنوية المعمول بها وهو مصدر مهم آير يغذي الفساد ويدفع بم   فاذا لم 5

ي المختلفة لتكافز  المجد 
ز مستويات اإلنجاز الوظيفز ة بي  ز  ممي 

ً
تكن هنالك نمم من الحوافز تستطيع ان ترسم يطوطا

فحينئذ يستوي الحال بالنسلة لمن يعم  ومن ال يعم  . واذا ما اصب  هذا النمط هو المسيطر وتحرم غي  المجد   
ورة. .إن  اث ال بد أن يسود بالرصز عىل أسلوب التقويم داي  المنممات الحكومية فان جو من الالملاالة وفقدان االكي 

ي صميمها معيار يقصد بم 
ي   وهي فز

ة إرضاء التطلعات النفسية والشخصيالحوافز طاتة من طاتات اخأمن الوظيفز
 لألفراد   فإذا تدر لها أن ترتفع إىل مستوي تطلعاتهم وتوتعاتهم لكانت توة ضاغطة مانعة للفساد. 

ز إىل ترصفات 6 . سيطرة الشعور بالقلق النفسي وعدم اإلحساس باخأمان فالقلق وعدم اخأمان  يدفعان بعض العاملي 

ي يرتضي
ها التنميم نفسم. وعدم اخأمان يخلق الخوف   والخوف يفش  الملادرة   ويحلط ال تستقيم مع اخأوضاع الت 

ي نتيجة االنفتا  
ي تأئ 
عة إىل االبتكار  ويورث السلبية ويدفع اىل االنزواء وإيثار التوتف عن بذل المشاركة اإليجابية الت  ز اليز

 واالنطالق واإلحساس باالستقرار واخأمان. 

ي اخأجهز 7
ز فز ة الحكومية بان هذه اخأجهزة للسيطرة والتسلط وليس أداءة  لخدمة المجتمع.  وهذا . احساس العاملي 

ز إىل طبيعة دور ورسالة اخأجهزة االدارية  ي عىل اخأساس الذي يجب ان يحكم نمرة هؤالء العاملي 
التصور الخاط  يقضز

ة فيما يج ي يدمة المجتمع . فالمجتمع  هو صاحب اإلرادة ولم وحدة الكلمة اخأيي 
ب ان تكون عليم هذه اخأجهزة فز

ي هي يادمتم وادواتم لتحقيق الرفاهية. 
وتراطية الت   البي 

ي حياة  . 8
ي إدارة االتتصاد بروز مفاهيم جديدة فز

سياسات الحكومة  كانت النتيجة الطبيعية لسياسات الحكومة فز
ي أتض الريف السود

وية فز ز ي المدينة والقرية وحت  المناطق الميز
ي فز
ي وبعد نزوحهم إىلي االشعب السودائز

لمدن ائز
ي الممارسة الحياتية اليومية إذا 

ي فز
ساهمت بعدد كبي  بالوصول بالمجتمع  اىل درك اسف  من االنحطاط اخأيالف 

ي تجع  اإلنسان يعيش دون أن تمتد يده اىل المال العام واستعمال أساليب الغش والخداع ب  
أغلقت ك  الطرق الت 

                                                             
ز   10 اتيجية  : أثر ظاهرة الفساد االداري عىل حقوق االنسان والمجتمع  2017موس حسي  ي للدراسات االسي   مرص. المركز الديمقراطي العرئر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي راحت ابعد من ذلك أن هذه الس
ز
يلة تدي  ف ياسات أصلحت تعلم الناس  اترص الطرق اىل الرب    إلدراكهم ان الرصز

 جيوب أه  النمام الحكومي . 

ي يتم بها النهب سياسات الحكومة. 
ي تنهب بها أموال الشعب   ومن ضمن اخأساليب والطرق الت 

ة المجاالت الت  فكير
ي الغالب  لجنة زيارة الرئيس 

ز
شك  لجنة عليا تسىمي ف

ُ
فزيارات الرؤساء إىل المناطق واالحتفاالت بذكر الثورات  حيث ت

ي …االك  والمرطلات وهذه اللجنة تكون منها لجان للمكان والمواصالت و 
انية مخصصة لها حت  ز الخ  ولك  لجنة مي 
ات  انية هذه االحتفاالت مالئن الجنيهات عىل أت  تقدير وهنالك عرسر ز تؤدي الواجب الذي كلفت بم. تد تللغ مي 
ي كراسي للتالميذ 

ي السودان يمكن أن تشيد مدرسة  أو تشي 
ز
ية الت  ترتب للرئيس هذه الملالغ ف  الزيارات الجماهي 

ي أو مركز 
ي تأهي  مستشفز

ز
ي عدم وجود  أدراج ومقاعد للطللة   أو يمكن أن يساهم ف

ي تعائز
داي  والية الخرطوم الت 

ز الذين لم يستلموا مرتلاتهم خأكير من ثالثة أشهر  أو أربعة  ي أطراف اللالد أو ترصف منها مرتلات المعلمي 
ز
صخي  ف

 شهور احيانا. 

 المدمرة لحقوق اإلنسان والتنمية/ الفساد المال  واإلداري وآثاره 2

ي فروض اللحث من يالل توضي  آثار الفساد الماىلي واإلداري المدمرة 
ي هذا الملحث يحاول اللحث إثلات أو نفز

فز
ي تحقيق العدالة 

لحقوق اإلنسان من النواجي اخأيالتية واالتتصادية والسياسية. باإلضافة اىل  آثاره السلبية فز
. بالتطبيق عىل السودان. االجتماعية وإعاتة عملي ي العالم النامي

 ة التنمية المستدامة  ياصة فز

يالتية آثار مدمرة لحقوق اإلنسان من النواجي اخأ  للفساد الماىلي واالداري باشكالم المختلفة : بالنسبة للفرضية األول
 واالتتصادية والسياسية الي بلد. 

 لحقوق اإلنسان   ويؤ  
ً
 واضحا

ً
عتير الفساد ي  دي إىل إلحاق بالغ اخأذى بمصال  اخأفراد والجماعات. الفساد يشك  انتهاكا

الماىلي واإلداري عائق للتنمية االتتصادية النم يفسد سلطات اتخاذ القرار ويرصز بوظائف الدولة ويلحق بها عدم 
ز طانهيار النسيج االجتماغي وإشاعة رو  الكراهي الكفاءة وانم مدي  للجريمة المنممة  حيث يؤدي اىل لقات ة بي 

كما لم تأثي  ملارسر عىل استقرار االوضاع االمنية والسلم   .وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
  .اإلجتماغي 

ي السودان من بينها 
عض بهنالك عدة تقارير دولية وترصيحات صحفية تنلم إىل جملة من إنتهاكات حقوق اإلنسان فز

  ضد المتماهرين. أشكال العقوبات 
ً
وزات لقد تجا اللدنية  واستخدم توات اخأمن القوة المفرطة  والمميتة أحيانا

ي إستعمالها للقناب  المسيلة للدموع ويراطيش المياه ناهيك عن العضي من أج  تفريق المتماهرين عندما 
طة فز الرسر

ء قاعدية ونقص المياه والكهرباء وغال يرجوا للتعبي  عن إحتياجاتهم بخصوص الشغ   والسكن وإنعدام البنية ال
ق السودان من المعيشة.  ي دارفور وجنوب كردفان ورسر

ز فز وتقاعس الحكومة عن توفي  الحماية الكافية للمدنيي 
)تقرير منممة العفو  االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان الناجمة عن الهجمات المسلحة للميليشيات. 

ي  حيث لجأت السلطات حرية الصحافة والت . 11(2020الدولية 
جمع الزالت مواضيع تنخر حقوق الشعب السودائز

 .  بسب التعبي  السلىمي
ز ز وإعالميي  ز وصحفيي  ايد إىل المحاكمات الجنائية ضد مدني  ز

 عىل نحو مي 
ي تقرير لها إن الدول النامية

اهة المالية العالمية فز ز رست ي أما فيما يتعلق بآثار الفساد المدمرة للتنمية. تالت منممة اليز
ي 
وهو ما يتجاوز حجم  2011حواىلي تريليون دوالر بسبب االحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة فز

                                                             
  السودان  2020منممة العفو الدولية   11

 
 كل ما تحتاج معرفته بشأن اإلنسان ف

sudan-www.amnesty.org/ar/countries/africa/sudan/report  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وعة من الدول الناشئة تتسارع. وتالت  ي تلقتها وأضافت أن تدفقات اخأموال غي  المرسر
المساعدات اخأجنبية الت 

ي 
وعة الت  ي مقرها واشنطن إن اخأموال غي  المرسر

ي  946.7دولة نامية بلغت  150غادرت المنممة الت 
ز
مليار دوالر ف

اهة المالية العالمية .عن العام السابق وهو أكير مللغ منذ عرسر سنوات %13.7بارتفاع  2011 ز  12(2011)منممة اليز

ز  او  بي 
 ما يي 
ً
 100 – 50مليار دوالر أمريكي أو نحو  40اىل  20وتشي  التقديرات إىل أن الللدان النامية تفقد سنويا

ها من    وذلك نتيجة الممارسات القائمة عىل الرشوة  التلذير  وايتالس الممتلكات أو اخأموال  وغي 
ً
مليون دوالر يوميا

ي 
ز
أعمال الفساد. يقول مدير معهد البنك الدوىلي ) دانيال كورثمان( " ان حجم الملالغ الضائعة  نتيجة الفساد الماىلي ف

ي 
ز
بليون  600من هذا المللغ رشاوي  وهي تساوي  %60فقط.  2002و 2001عام دول العالم تساوي ترليون دوالر ف
ي  ي الوطن العرئر

ز
ي الدول النامية.  ف

ز
بليون دوالر. لقد ذكر ابراهيم تودير المدير العام لمنممة العم   300أي  %50ف

ي هذا الصدد أن هذا المللغ  )
ز
ي التنمية االجتماع 300العربية ف

ز
ين مليون فر بليون دوالر ( اذا استغ  ف ي لعرسر

صة ية يكفز
  13(2002عم .)البنك الدوىلي  تقرير 

وعة  ي تدرها الصفقات غي  المرسر
ي اخأموال القذرة الت 

ق اخأوسط وشمال افريقيا أرسع زيادة فز وشهدت منطقة الرسر
وعة من دول المنطقة  ز  %31.5والجريمة والفساد. وارتفعت التدفقات غي  المرسر ذي وهو العقد ال 2011و  2002بي 

ي الصحراء بزيادة  ي المرتلة الثانية منطقة افريقيا جنوئر
. وجاءت فز ي ي تفجر انتفاضات الربيع العرئر

عىل  %20.2أسهم فز
ي 
ة تتوفر بياناتها. وأشار التقرير إىل أن آسيا يرست أكير حجم  2011مدى العرسر سنوات المنتهية فز

وهي أحدث في 
ي تريليون  5.9من  %40من اخأموال وبلغت نسبتها 

وعة من دول العالم النامي فز
دوالر من التدفقات المالية غي  المرسر

ز  ة العرسر سنوات ويرست الصي 
 تريليون دوالر لتتحم  نصيب اخأسد من الخسائر.  1.08في 

 أما فيما يخص السودان 
ً
ي العالم. وفقا

 فز
ً
يحدث الفساد عىل نطاق واسع  ولهذا يعد السودان أحد أكير الدول فسادا

 177من أص   174  كان ترتيب السودان  2011الدولية عام  الشفافية كات الفساد الذي أصدرتم منممةلمؤرسر ُمدر 
ي عام  ن حيث الفساد. دولة م

ي ذي  الدول 2021وفز
  كشف مؤرسر مدركات الفساد عن احتفاظ السودان بموتعم فز

 باحرازه )
ً
 . ( درجة34( درجة عن المتوسط العالىمي ب )27( درجة بفارق )16اخأكير فسادا

ي استخدمت مؤرسر 
ي أجراها البنك الدوىلي  والت 

ات الحكم الدولية الت   إلحصائية مؤرسر
ً
ذي يندرج مدركات الفساد الووفقا
ز ال100نقطة من صفر )فاسد للغاية( اىل  100تحت   بي 

ً
(   أحرز السودان رتما

ً
ي ك  يانة تم  10وال 0)نميف جدا

فز
ي يانة االتزان السياسي   0.9التطرق إليها  ومن ضمنها 

ي يانة سيادة القانون   6.2فز
ي يانة جودة التنميم  7.2فز

فز
ي يانة الك 6.7الحكومي  

ي يانة مكافحة الفساد 4.3فاءة الحكومية وفز
 . 14(2019)منممة الشفافية العالمية  .فز

ز متطللات  إن احتفاظ السودان بهذه الدرجة طيلة اخأعوام الماضية يعود لعدم حرص الحكومة السودانية عىل تحسي 
يعات مكافحة الفساد المطلوب  العالىمي للفساد من يالل السغي إلكمال مؤسسات وترسر

ز المؤرسر ي نمام اليز
ي ة فز

اهة الوطتز
ز    وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد  وتوفي  الحماية الآلزمة للمللغي 

ً
ي تصدره الشفافية السودانية سنويا

ي السودان الت 
فز

ز حق الحصول عىل المعلومات وإبراء الذمة وتفعي  المؤسسات الرتابية والمراجع العام  عن الفساد وتفعي  تواني 
 15(2021يد.)مختار الطيب وجهاز االتصاالت والير 

                                                             
اهة المالية العالمية تقرير 12 ز . 2011منممة اليز    واشنطن دىسي
 م. 2002البنك الدوىلي  تقرير 13
. 2019منطمة الشفافية العالمية   14   واشنطن دي سي
.. المؤشر العالم  يحدد موقع السودان،  2021الطيب مختار   15

ً
.  الدول األكتر فسادا ز  موتع النيلي 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المؤسسات العامة والخاصة حيث تشي  تقارير المراجع العام 
ز
نتيجة لذلك ازدادت نسب االيتالسات والرشوات ف

ي 
ز
ي  168( مليون دينار بينما بلغت )  396م ب  )  2003إىل أن الملالغ المنهوبة تقدر ف

ز
م وهذا  2002( مليون دينار ف

 ا  يعتز 
ز
 مضطردا ف

ً
 (  996اليتالسات. )صحيفة الوطن  العدد تصاعدا

ي السنوي للحكومة  لعام  اتيخر
ي التقرير االسي 

ز
ي عام  1999كما جاء ف

ز
م  1999وعام  1998أن تيمة اخأموال المرسوتة  ف

ي  374.1942وصلت اىل 
ز
ي  756643816واىل  98دينار ف

ز
ي جرائم ورستة  %102أي بزيادة  1999ف

ز
وتواص  االرتفاع ف

ي عام  813ليص  اىل المال العام 
ز
د منها إال  % 208وبزيادة تدرها  2002مليون دينار ف مليون  8.82تقريلا ولم يسي 

 . الجدير بالذكر أن   %9دينار أى 
ً
 % 15ييانة اخأمانة .و %34منها ادرج تحت ضف دون وجم حق و % 47تقريلا

ي مال الزكاة فقد كانت 
ز
ار ف وير. أما اخأضز ز الغ المرسوتة عىلي الرغم من أن ديوان النائب العام من إجماىلي المل %16الي 

ي للحكومة  اتيخر
كات الزكاة ما تزال تحت المراجعة. )التقرير االسي   . 16(1999الذي أصدر التقرير أشار اىل ان بعض رسر

كات الخاصة تتبع لجهات شلم   ز يعرفون أن غالب الرسر ال تقف اخأرتام عند هذا الحد حيث الكثي  من السودانيي 
حكومية وال تتعرض للمحاسلة  وال للمراجعة  الرسمية من الدولة خأنها تابعة للحكومة مث  مؤسسة الفداء للنتاج  

كات ي كات الخدمة الوطنية ومجموعة رسر ات ب  مئات اإلعالمي ومجموعة رسر رول لتوزي    ع المواد االستهالكية وعرسر
ه  لذلك أن هنالك  كات الخاصة ليس لها رتيب أو حسيب وك  من يحاول اليماء فقط  بالفساد يعرف مصي  الرسر
ي 
ي تنهب وال تجد أحد يستطيع ان يتحدث عنها فالخوف من المصي  يجع  هذه الملفات فز

كات الت  ات الرسر عرسر
 مأمن . 

كات الحكومية كشفت حقائق صادمة عن عمليات « االنتلاهة»وذكرت صحيفة  أن لجنة حكومية مختصة بحرص الرسر
ي تمت من بيع لألصول الثابتة والمتحركة تجاوزت جملتها سقف ال 

مليار دوالر.  80الفساد والتجاوزات المالية الت 
ز   من المعهود أن يقوم العمال الحكو . وبالنسلة للرشوة17(2020)الغاىلي محمد   ميون بطلب رشوة من المواطني 

 رب  ع من هؤالء الذين استجابوا إلحصائية أجرتها 
ً
ي أن يكتسبوها. أدىل تقريلا

ز حق تانوئز لمن  يدمات لدى المواطني 
ي 
 لديهم تجارب مع كيانات حكومية مختلفة أنم تم  2011منممة الشفافية الدولية فز

ً
ي استهدفت أشخاصا

والت 
ائب  إجلارهم عىل دفع رشاٍو  وكان طة والجمارك وجامغي الرصز

معدل طلب الرشاوي باخأيص عاٍل عند أعضاء الرسر
ي 
ز عن الخدمات المتعلقة باخأراضز   .والمسؤولي 

ي تحقيق العدالة االجتماعية ويعيق عملية التنمية  اما بالنسبة للفرضية الثانية: 
الفساد الماىلي واإلداري يؤثر سللا فز

 المستدامة.  
ق اخأكير لكافة محاوالت  لقد أيقن العالم أجمع

عد المعو ة
ُ
ي عقيدتم بأن آفة الفساد عىل إيتالف مماهرها ت

ووتر فز
ض الرئيسي لكافة دعائم التنمية وتحقيق العدالة االجتماعية. 

 التقدم  والمقو ة

 

 :فعىل الصعيد االقتصادي يؤدي الفساد المال  واإلداري إل  

ة اخأج  إعاتة النمو االتتصادي مما يقوض ك  مستهدفات بعض االحصاءات تشي  اىل  .يطط التنمية طويلة وتصي 
ز  ي السودان ما بي 

ي العديد من القطاعات االتتصادية والسياسية فز
اجع الكبي  فز

م. حيث ارتفعت 2020اىل 1989الي 
ز للحد  %1346اىل  %346معدالت التضخم من  يالل سنوات االنقاذ. وتضاءلت فرص العم  أمام الشلاب السوداني 

                                                             
ي للحكومة  للعام  16 اتيخر

 م. 1999التقرير االسي 
  السودان  2020الغاىلي محمد  17

 
  صحيفة اإلنتلاهةترصيحات بشأن قضايا الفساد ف

.https://alintibaha.net/online 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز وارتفعت الديون %36اىل  %9,8لذي رفع معدالت اللطالة من ا . باتت الديون تشك  الهاجس االكير لدى السوداني 

ي  13الخارجية من 
ز
ي  43اىل أكير من  1989مليارف

ز
. وتراجعت تيمة الجنيم %230اي بزيادة  2012مليار دوالر ف

ي بنسلة 
ي  1499السودائز

ز
ز اىل أن  12يعادل  1989يونيو  30حيث كان سعر الدوالر ف  وبدأ يغفز منذ ذلك الحي 

ً
جنيها

 لصندوق النقد الدوىلي  فإن االتتصاد  . 18م(2021جنيم. )االتتصادي  العالم اليوم    443وص  اليوم اىل 
ً
ووفقا

ي نما بنسلة 
ي العام  3,2السودائز

ز
ي المئة ف

ز
ي بلغ حواىل  2017ف ي ظ  دين يارجر

ز
وزاد العجز التجاري  .مليار دوالر 55ف

ي يروج تماهرات ضد الحكومة %60نسلة ب
ز
ي وتسبب ذلك ف

ي تراجع تيمة الجنيم السودائز
ز
ة ف )  .وأثر ذلك ملارسر

 . 19(2019علداللطيف أسامة  

 :  أما عىل الصعيد االجتماع 
ة نسلة لحساسيتها وعدم تمتعها بالحصانة ضده  إن الفساد الماىلي واإلداري يؤثر بشك  اعمم عىل الفئات الفقي 

يزيد معدالت الفقر حيث يقفون عاجزين امام عوائق الفساد الت  تمكنهم من الحصول عىل حقوتهم او التمتع وبالتاىل 
ي  بالخدمات الفردية. 

ز تحت يط الفقر  بأت  من دوالرين فز  من نصف السودانيي 
نتيجة خأنتشار الفساد يعيش أكير

ي بلد يص  تعداده اىل 
ي السودان  39اليوم  فز

ناجم عن سؤء إدارة اللالد وغياب الرؤية للتعام  مع مليونا. أن الفقر فز
المعضلة  إضافة لتعمد هدر حقوق الوطن والمواطن عن الفساد ب  وحمايتم  وتغيب سلطة القانون. وتتفاتم 

ي وصلت اىل 
ي معدالت اللطالة الت 

ي ظ  االرتفاع المتواص  فز
  بينما بلغ التضخم مستوى % 24المشكلة بشك  أكير فز

67% . 
ي السودان اىل االيتالالت الهيكلية ويع

ة فز ة اخأيي 
ي معدالت الفقر يالل الفي 

زو مستور أحمد مستور االرتفاع الكبي  فز
ي وتدمي  المشاري    ع اإلنتاجية  باإلضافة اىل تخصيص نسلة فاتت 

ي بنية االتتصاد الوطتز
انية  %60الماهرة فز ز من المي 

ه  الحكومي زاد العامة لألمن والدفاع  دون أدئز اهتمام بالخدم
ات اخأساسية. ويقول أن الفساد الماىلي واإلداري والي 

ي السودان. )مستور أحمد  
 . 20(2019من الهوة المجتمعية ويلق جوا مناسلا لرفع معدالت الفقر فز

 السياس   النظام عىل الفساد  لتأأثت   بالنسبة أما 

ك الفساد آثارا سلبية عىل النمام السياسي برمتم سواء من 
عيتم أو استقراره أو سمعتم  وعىل مدىيي  تمتع  حيث رسر

ي المساواة وتكافؤ الفرص 
ي مقدمتها الحق فز

ز اخأساسية وفز ام حقوق المواطني 
النمام بالديمقراطية وتدرتم عىل احي 

ي السودان  .وحرية الوصول إىل المعلومات وحرية اإلعالم  كما يحد من شفافية النمام وانفتاحم
أن أيطر ما حدث فز

ي 
ي المجتمع بسبب سياسات السلطة الحاكمة. فغياب العدالة الرادعة ومحاسلة كلار  فز

ة حكم اإلنقاذ تجزر الفساد فز في 
ي عهد النمام السابق بدأ من أعىل الهرم ثم انترسر نزوال 

 هو أحد انتشار الفساد الماىلي واإلداري  فالفساد فز
ز المسؤؤلي 

 عدم وجود رادع للمستويات العليا. إىل أن وص  طلفات المجتمع اخأيري وذلك بسبب 
ة  ة والغي  ملارسر ة حكم البشي  تفشيا ظاهرا للفساد بك  أنواعم  حيث تقدر بيانات مستقلة الخسائر الملارسر

شهدت في 
ز الماضية بنحو ترليون  ي حزبم يالل اخأعوام الثالثي 

ز منم والنافذين فز للفساد الذي ارتكلم البشي  وأرستم والمقربي 
ي 
ي الوتت دوالر. وفز

ي فز
ي ظ  اإلنهيار الكبي  الذي شهده االتتصاد السودائز

الواتع تلدو هذه التقديرات أترب اىل الواتع فز
ز والبيع الواسع لمؤسسات القطاع العام لصال  تلك المجموعة.) بشي  يسن    الحاىلي كنتيجة لسياسات التمكي 

ء إىل سمعة النمام السيا  . 21(2021 ي يمكن الفساد اإلداري والماىلي يسي
سي وعالتاتم الخارجية ياصة مع الدول الت 

                                                             
 من فقد المقدرات 24السودان و  20 21االتتصادي  العالم اليوم  18

ً
  https://www.aleqt.com.عاما

ي السودان جريدة 19
وع اإلسالمي فز

 م . 2005أبري   17البيان العدد  علد اللطيف أسامة  حكايات من التاري    خ المعاض  بعنوان: لماذا فش  المرسر
https://www.albayan.ac/economy 

 https://www.skynewsarabia.com/business  سكاي نيوز العربية  الخرطوم . 2019مستور أحمد   20
ز  21 ة األكتر فسادا...فشل مؤسش  أم أرث ثقيل؟  2021بشي  يسي     سكاي نيوز العربية.الخرطوم. السودان ضمن العشر

https://www.aleqt.com/
https://www.albayan.ac/economy
https://www.skynewsarabia.com/business
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وطا تد تمس بسيادة الدولة لمن  مساعداتها مثال  .أن تقدم الدعم المادي لم  وبشك  يجع  هذه الدول تضع رسر
ي وضعتذلك 

كية الت  ي العام  ضمن تائمة الدول الراعية للرهاب السودان الواليات المتحدة اخأمي 
ز
اخأمر الذي  . 1993ف

ز وأشياء  زاد من وطأة أزمة السودان االتتصادية  وأصلحت رؤية طوابي  الحصول عىل وتود السيارات ورغيف الخير
ي شوارع الخرطوم

ز
ورية أيرى  أمرا عاديا ف ي العمالت االجنبية  إذ   . ضز

ز
كما أدى وضع اللالد عىل القائمة اىل نقص ف

ز ظ  اتتصاد اللالد عىل مدى عقد  .أحجمت المصارف الدولية عن إجراء التحويالت من المصارف السودانية ي حي 
ز
وف

اجع بعد ذلك. وبرزت اخأزمة عقب عام %6  يسج  نموا بلغ 2008من الزمن وحت  عام  ي الي 
ز
عندما  2011  أيذ ف

 .انفص  جنوب السودان عن بقية اللالد وأيذ معم عائدات النفط وتراجع االحتياط من العمالت اخأجنبية
  توصل اليها البحث والخاتمة: 

 النتائج الت 

 عىل الفساد الماىلي واإلداري خأنم يتعدى هدر المال 
ز كي 
يتاما  فقد حاولنا من يالل هذه الدراسة توضي  أهمية الي 

ي  العام ليصيب
ز
أيالتيات العم  وتيم المجتمع والتنمية فيم  وعليم يمكن إدراج العديد من النتائج نوجز أهمها ف

 :النقاط التالية

 اجتماغي 1
وع عير سوء استخدام السلطة ب  هو رسر / الفساد الماىلي واإلداري ال يقترص عىل الرشوة والكسب غي  المرسر

ي المجتمع ويرسخ الفقر 
 ويحجب الشفافية.  وانم ُيؤثر بشك  فعال فز

/ ويؤدي الفساد بصفة عامة إىل يلخلة القيم اخأيالتية وإىل اإلحلاط وانتشار الالملاالة  وبروز التعصب والتطرف 2

ي اآلراء وانتشار الجريمة. 
 فز

ي المجتمع3
ة فز ي لطلقات كثي 

ي المستوى المعيسر
 / يؤدي الفساد الماىلي واإلداري اىل تراجع العدالة االجتماعية وتدئز

ي تملك المال والسلطة. 
ي أيدي فئة اخأتلية الت 

وات والسلطات فز  نتيجة تركز الير

ائ  4 ز رسر / كما يؤدي الفساد إىل الشعور بالملم لدى الغالبية مما يؤدي إىل االحتقان االجتماغي وانتشار الحقد بي 

ر  مما يؤدي اىل ان تشار المجموعات المسلحة  المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمترصز
 الرصاعات القللية والحروب اخأهلية. 

ة بفساد أجهزة الدولة ومسؤوليها واخأثر الملارسر ليس عىل الوظيفة 5 / انتشار الفساد الماىلي واإلداري لم عالتة ملارسر

ي ظ  
ية والتنمية الشاملة عموما  فالفساد فز لحكم الراشد غياب االعامة وحسب إنما عىل حقوق اإلنسان والتنمية البرسر

ر بقدرة  ي غاية الخطورة  واإلدارة الفاسدة للموارد العامة تلحق الرصز
نتائجم السياسية واالتتصادية واالجتماعية فز

ورية  الحكومة عىل تقديم مجموعة من الخدمات  بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية ويدمات الرعاية  الرصز
 ة والثقافية. إلعمال الحقوق االتتصادية واالجتماعي

 التوصيات: 

  مايىل  
 
  توصل اليها البحث يمكن أبرزها ف

 :أهم التوصيات الت 

ي المساءلة والرتابة 1
ي المقام الثائز

ي السودان هي السال  اخأول لمكافحة الفساد مع تعزيز فز
/ يجب أن تكون الشفافية فز

ز الحكم الراشد بالسودان لن يكون  إال بإتامة دولة الحقوق والقانون  واعتماد اللعدية وتنفيذ نتائجها  خأن تمكي 
 .المشاركة  المساءلة  الشفافية  وسيادة حكم القانون
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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