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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مكافحة الفساد 
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 [ىدراسة مقارنة بي   دول الخليج ودول أخر  -]دور االطار القانوث

 
 طالب دكتوراة[ -]إبراهيم مصطف  

 ]بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة[
 

 الملخص: 

ي 
ات القانونية الدولية الت  يعات ليتناول هذا البحث الخير ي تطوير النصوص والترسر

ز
ا ف ً ا كبي 

ً
عزيز تقطعت شوط

ي إطار تحليىلي مقارن مع كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
ز
جهود مكافحة الفساد، ف

ات دول متقدمة ونامية  ي خير
ز
يعات السعودية ودولة الكويت، مع النظر ف ا للحاجة إىل مزيد دعٍم للترسر

ً
إدراك

ي المنطقة العربية.           
ز
 واللوائح ف

ات كيفيا وكميا إىل ثالثة محاور، األول: األطر القانونية لمكافحة الفساد،  وينقسم تحليل واقع تلك الخير
ي 
ز عىل مكافحة الرشوة، والثائز كي 

وألن  اصة. قيق مصالح خيركز عىل قواعد منع إساءة استغالل السلطة لتحبالي 
الفساد ال يقترص عىل الّرشاوى وإساءة استغالل المنصب وتضارب المصالح، إنما قد يتخذ العديد من األنماط 
 لمواجهتها، مثل: ممارسات فساد المال السياسي وممارسات غسيل 

ز يعات وقواني  ي تستلزم وجود ترسر
األخرى الت 

ي المحور الثالث. األموال، األمر الذي يتم تناولم عىل نحو م
ز
 قارن ف

ب تضار  –استغالل السلطة  -القانون ومكافحة الفساد -محاكفة الفساد –الرشوة  –الفساد الكلمات الدالة: 
 غسيل االموال –الماىلي السياسي  -المصالح
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 المقدمة: 
 علم السياسة

ز
ز ف  و  تعتير قضية الفساد بكافة مظاهره من القضايا الت  استدعت اهتمام الباحثي 

ز
خاصة ف

تب عليها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.  مجال السياسات العامة، لما اتضح من ِعظم األخطار والعواقب الت  تي 
ز وتقلص  از صورة النظام الحاكم لدى المواطني  ز

فمن الناحية السياسية: فإن ممارسات الفساد تؤدى إىل اهي 
عيتم. أما من الناحية االقتصادية:  فإنها تؤدى إىل  إعاقة جهود التنمية االقتصادية، والتقليل من فرص رسر

 .االستثمار الجاد والبناء. بينما من الناحية االجتماعية: فإنها تؤدى إىل الشعور بالظلم والتفاوت االجتماغ
وزها كقضية عالمية  جاء خالل الثمانينات من القرن الماضز  وبالرغم من أن الفساد ليس قضية جديدة، فير

هتمام المنظمات الدولية بها، وازداد االهتمام بها مع بداية تداعيات انتهاء)الحرب الباردة(،حيث من خالل ا
قية وامتد نطاقهما ليشمل دوال أخرى   منطقة أوروبا الرسر

ز
ة  الديمقراطية والتكامل  االقتصادي ف اتسعت  المسي 

  بإبطاء  
ً
ها من مناطق العالم، وبرز  الفساد مهددا  أوروبا وغي 

ز
 هذا االتجاه أو تقويضم. ف

تناىم لجاءت صياغة وتوقيع بروتوكوالت مكافحة الفساد اإلقليمية والدولية متعددة األطراف تتويجا وعليم، 
الفساد دفعة  واكتسب االهتمام بظاهرةالوغ بالتأثي  السلتر لقضايا ذات طابع سياس عىل التنمية االقتصادية. 

  تقرير البنك الدوىل قوية مع صدور 
ز
النمو  بعنوان "أفريقيا جنوب الصحراء: من األزمة إىل م1989عام  ف

ز قضايا األفريقية رابطا ب المستدام" والذى وضع مشكلة الفساد عىل رأس المشكالت التنموية الت  تواجم القارة ي 
بمسئولية اإلخفاق االقتصادى عىل سوء اإلدارة السياسية وأبرز تجلياتها  الحكم الرشيد والفساد والتنمية، ملقيا 
 . الفساد وانعدام المساءلة والشفافية

كما تصاعد االهتمام بمكافحة هذه الظاهرة مع التقارير السنوية عن التنمية والفساد والحوكمة الت  يصدرها 
 آسيا 

ز
م، وه  1997إبان األزمة االقتصادية اآلسيوية عام  البنك الدوىل. وكذلك تقاريره عن الفساد والحوكمة ف

 تحليل تلك األزمة، 
ز
ز مجتمع األعمال والحكومة ف األزمة الت  أثارت قضايا مثل: أهمية حكم القانون والعالقة بي 

  . Crony Capitalismوإلقاء الضوء عىل اآلثار السلبية لرأسمالية "المحاسيب" 
 أهمية الدراسة: 

 اسة فيما يىل: تتمثل أهمية الدر 
 جوانبم المختلفة بعد أن اتضحت آثاره السلبية عىل  -1

ز
ازدياد االهتمام بظاهرة الفساد عىل المستوى العالىم ف

عملية التنمية واهتمام المنظمات الدولية )مثل األمم المتحدة والبنك الدوىل ومنظمة التنمية والتعاون 
 المنظمة العربية للتنمية االدارية(. االقتصادى( واإلقليمية )جامعة الدول العربية 

ز
 ممثلة ف

ازدياد االهتمام البحتى واألكاديىم بقضية الفساد مما أوجد تراكما علميا يمكن البناء عليم، وبالتاىل تمثل  -2
اتيجيات الت    االسي 

ز
 معرفة جوانب الخلل ف

ز
دراسة مثل هذه القضية إسهاما يفيد صناع السياسات العامة ف

 هذا الموضوع. سبق اتباعها وض
ز
وتعتير االطر القانونية خي  تمثيل لهذه السياسات العامة   مانات النجاح ف

 كيفية مكافحة الفساد وترتبط باالطر القانونية أهمية تطبيقها وهو ما 
ز
وتوجهاتها النها تعير عن رؤى الدول ف

ات  المؤرسر
ز
اتها بشأنها وينعكس عىل ترتيبها ف ر خير ز   الدولية.  تتفاوت فيم الدولة وتير

 الدراسات السابقة: 
ز من الدراسات الت  تم االطالع عليها، وه كما يىل:  ز مجموعتي   عرض الدراسات السابقة بي 

ز
ز ف يمكن التميي 

ات الدول األخرى  دراسات تتعلق بتعريف الفساد االقتصادى وتحليل أسبابم ومظاهره، ودراسات تتعلق بخير
 تطبيق القانون عىل الجميع حيث يسود  ومنها الدول العربية ومرص. واثبتت أن

ز
ز بحزمها ف الدول المتقدمة تتمي 

امات ويمثل  ز ز باالضافة اىل اقرارها بالحريات كنظم ديمقراطية الكل فيها لم حقوق وعليم الي  القانون دون تميي 
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 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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يعية والقضائية لت تعها بفصل مالمجتمع ومؤسسات المدنية وأفراده رقابة من نوع اخر غي  رقابة السلطة الترسر
ز السلطات.   جيد بي 

 المنهجية: 
   ينقسم تحليل واقععليم و يستخدم البحث منهجية التحليل المقارن، 

ز
ي ف
ااالطار القانوئز محل   تالخير

ي  الدراسة كيفيا وكميا 
ز عىل مكافحة الرشوة، والثائز كي 

إىل ثالثة محاور، األول: األطر القانونية لمكافحة الفساد، بالي 
وإساءة  ىو وألن الفساد ال يقترص عىل الّرشا قواعد منع إساءة استغالل السلطة لتحقيق مصالح خاصة. يركز عىل 

يعات  ي تستلزم وجود ترسر
استغالل المنصب وتضارب المصالح، إنما قد يتخذ العديد من األنماط األخرى الت 
 لمواجهتها، مثل: ممارسات فساد المال السياسي وممارسات غسيل األموا

ز  ل، األمر الذي يتم تناولم عىلوقواني 
ي المحور الثالث. 

ز
 نحو مقارن ف

ا، والمنظومة القيمية والثقافية لدى إىل جانب  -تشكل األطر القانونية المؤسسات القوية المستقلة نسبيًّ
ز بتقديم الخدمة العامة، وتوافر اإلرادة السياسية للقضاء عىل ممارسات الفساد وتقويمها بغرض تحقيق  المعنيي 

ي مكافحة الفساد  -لحوكمة الشاملةا
ز
ا ف ا ، أداة جوهرية وعامال تمكينيًّ

ً
ت عدد ز فهذه المقومات مجتمعة هي ما مي 
نتها من تفعيل النصوص القانونية واالتفاقيات الدولية وضمان 

ّ
ي مكافحة الفساد، ومك

ز
من الدول المتقدمة ف

ا طبيعة تلك النظم
ً
 ذلك أيض

ز
عزز حكم الدستور  سيادتها عىل أرض الواقع، وأسهم ف

ُ
ي ت
الديموقراطية الت 

طر الرقابة الشعبية والمؤسسية، بما يضمن تحقيق المحاسبة، ومن ثم 
ُ
اهة والشفافية وأ ز والقانون، ونظم اليز

           .مكافحة الفساد
ي ضوء ذلك، يتناول هذا   
ز
ي  البحثف

ات القانونية الدولية الت  ي تطوير النصو الخير
ز
ا ف ً ا كبي 

ً
ص قطعت شوط

يعات ل ي إطار تحليىلي مقارن مع كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة والترسر
ز
تعزيز جهود مكافحة الفساد، ف

ا للحاجة إىل مزيد دعٍم 
ً
ات دول متقدمة ونامية إدراك ي خير

ز
والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مع النظر ف

ي المنطقة العربية.   
ز
يعات واللوائح ف  للترسر

: األط
ا
 ر القانونية لمكافحة الفساد أوًل

 مؤرسر سيادة القانون،
ز
تيب متقدم ف ي تتمتع بي 

: الدنمارك، وهولندا، وف يمكن القول إن الدول الت  نلندا، وهي
ي إصدار عدد من النصوص القانونية تتعلق بمكافحة 

ز
والسويد، وسويرسا، ولوكسمبورج، ونيوزيلندا، قد تالقت ف

ز ا كات دون استثناءات، فضال عن الرشوة وتطبيقها عىل القطاعي  لعام والخاص واألشخاص االعتبارية كالرسر
ز مكافحة الرشوة األجنبية؛ حيث صنفت الرشوة وأنماط الدفع غي  القانونية من أبرز أنماط الفساد  قواني 

ي تنعكس سلًبا عىل أداء األعمال ومعدالت التنمية، وحرصت عىل إصدار عدد من السياسات 
االقتصادي والت 

 طر القانونية لردع قبول الّرشا والهدايا والمدفوعات غي  القانونية، وتغلي  العقوبات بشأنها. واأل 
ي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصدقت عىل اتفاقية 

ز
ا ف
ً
ي تعد طرف

فنجد دولة  الدنمارك والت 
ي لمجلس أوربا بشأن الفساد، واتفاقية منظمة التعاون االقتص

ة ادي والتنمية لمكافحة الرشو القانون الجنائ 
(Iñaki, Ardig, 2018 ي تضمنت

(، قد حرصت عىل تجريم الفساد بموجب مجموعة من المواد القانونية الت 
( لجريمة الرشوة ) ي الدنماركي

 Danish legislation, Danishعقوبات بالغرامة والسجن )القانون الجنائ 
Criminal Codeز العام والخاص  . ( ، وذلك بالقطاعي 

ز قيم الحوكمة والثقة ومنع مسببات الفساد؛   ز تحرص فنلندا من خالل نظمها القانونية عىل توطي   حي 
ز
ف

ي 
حيث يمنع القانون كافة مسببات الفساد اإلداري، كما يتضمن القانون الفنلندي كذلك العديد من المواد الت 

 . Viinamäki, Olli-Pekka, 200) تجعل الرشوة جريمة جنائية ذات عقوبات مغلظة )
 ، ي
ي قانونها الوطتز

ز
ز البنود القانونية الخاصة بمكافحة الرشوة األجنبية ف باإلضافة إىل حرص فنلندا عىل تضمي 

نظًرا إىل كونها أحد أطراف اتفاق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المعنية بمكافحة ذلك النمط من الّرشا 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – العاشر المجلد 

 
  البحث ا –الثاث

 
 م 2021 – آب  – 15                                                                          (  -  41 18) ص:  لثاث

 

21 
 مكافحة الفساد )دور ا                                                                      مصطف       

 
  ف

 
 (دراسة مقارنة بي   دول الخليج ودول أخريالطار القانوث

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

دد من التوصيات الرامية إىل زيادة فعالية القضاء الفنلندي وممارسات الفساد، ومن ثم فقد أوصت المنظمة بع
ي تلك 

ز
اءة ف ي مواجهة تلك الجرائم من أجل تعزيز سيادة القانون، حيث ترتفع معدالت الحصول عىل الير

ز
وقوتم ف

كات، فإن القانون الفنلندي اليزا ي الكشف عن تلك الممارسات عىل مستوى األفراد والرسر
ز
 لالقضايا. ورغم النجاح ف

ز عن تلك الممارسات )   (. OECD, 2017بحاجة إىل مزيد من الضمانات لحماية الُمبلغي 
ز عىل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ) جحت السويد، وهي أحد الموقعي 

َ
 Law Businessوقد ن

Research Ltd, 2014)،  ي انتشار
ز
ي مكافحة  الفساد بدرجة جعلتها من أقل الدول ف

ز
، ف عىل  الفساد إىل حد كبي 

ي قانون العقوبات، 
ز
ي السويد من األحكام الواردة ف

ز
ي لمكافحة الفساد ف

مستوى العالم؛ حيث يتكون اإلطار القانوئز
  . وقانون اإلجراءات القضائية

ز  ز العموميي  ز األجانب والموظفي  ز العموميي  ز رشوة الموظفي  وال يفرق القانون السويدي بشأن الرشوة بي 
، ومن ثم تنطب ز ي المحليي 

ز
ز التنفيذ ف ، 2012ق القواعد القانونية ذاتها عليهم، وبموجب القانون الذي دخل حي 

ي االعتبار ما إذا كانت الجريمة تنطوي عىل 
ز
ز الرشوة البسيطة والرشوة الجسيمة، حيث يؤخذ ف يتم التفرقة بي 

 Conference of the) إساءة استخدام أو استهداف منصب ينطوي عىل مسؤولية مهمة، وما إىل ذلك
States Parties resolution, 2014 ) 

ي قضايا الرشوة األجنبية أمر 
ز
ز توضح أن المقاضاة ف ز العامي  وقد أصدرت السويد مبادئ توجيهية للمدعي 

ي مثل هذه القضايا بالعوامل السياسية
ز
ي المصلحة العامة، ويجب أال تتأثر القرارات المتعلقة بالمحاكمة ف

ز
 يصب ف

(OECD, 2019) ي    ع السويدي بالغرامة،  وُيعاقب األشخاص االعتباريون عىل ارتكاب الرشوة بموجب الترسر
ي يكتسبها الشخص االعتباري من 

باإلضافة إىل إمكانية مصادرة جميع المزايا االقتصادية الت 
ي (Conference of the States Parties resolution,2014)الجريمة

، وهناك مجموعة من التعديالت الت 
ي ع
ز
دخلت ف

ُ
 . OECD,2012)) مليون يورو  1.1أدت إىل وصول الحد األقىص للغرامة إىل حواىلي  2006ام أ

أما التجربة النيوزيالندية، فتستند إىل أحد أفضل األطر القانونية المعنية بمكافحة الفساد والممارسات غي  
ز العام والخاص عىل حد سواء، ويخضع لم ،  الشخص العادي واالعتباري القانونية، ويرسى القانون عىل القطاعي 

كما يرسى كذلك عىل الممارسات األجنبية، وتحرص نيوزيالندا عىل تعزيز تنافسية مناخها االقتصادي وتقليل 
ز اتفاق  فرص وقوع ممارسات الفساد ودفع الّرشا، وذلك من خالل إدخال إصالحات قانونية من شأنها تضمي 

ي القانون ا
ز
لنيوزيالندي، وتعزيز قدرة القضاء عىل مواجهة الّرشا األجنبية، وذلك األمم المتحدة لمكافحة الفساد ف

ي معدالت الفساد وسد الثغرات المحتملة لتناميم مستقبال، حت  ال يهدد االقتصاد 
بهدف الحفاظ عىل تدئز

 . (Group of researchers, 2012 )النيوزيالندي 
ي النصوص القانونية السنغافورية، نالح  أن الق

ز
ي وبالنظر ف

ز
كل   انون السنغافوري ينظم حظر الرشوة والفساد ف
ز العام والخاص، ويعاقب عليها بعقوبة الغرامة أو السجن أو كلتيهما، باإلضافة إىل كون األطر  من القطاعي 

ا 
ً
كات أيض  . ((Cilfford chance, 2019القانونية تحظر الرشوة عىل األشخاص والرسر

ز )قانون العقوبات، رشوة ال 2008ويجرم قانون العقوبات لعام  ز العموميي  (، ويشي  إىل أي 1993موظفي 
ا "الشخص الذي يعمل 

ً
لمان"، و"هيئة عامة" تتمتع بسلطة الترصف بموجب قانون مكتوب، وأيض ي الير

ز
"عضو ف

ي الحكومة أو أي قسم منها
ز
ي سنغافورة بصالحية األمر  . Cilfford chance) 2019,) "ف

ز
وتتمتع المحاكم ف

ي حصل عليها المدانون بالفساد. كما بمصادرة الممتلك
ي المحكمة بجريمة  ات الت 

ز
يعاقب الموظف العام المدان ف

ي المستقبل )  
ز
ز عام ف  . (Muhammed, Ali, 2000فساد بفقد وظيفتم، ويتم حظره من أي تعيي 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (:  مؤشر سيادة القانون للدول االسكندنافية1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: World Governance Index, Rule of Law, World Bank Group. 2018 

 

ي 
ز
يا عىل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ف ز ية، فقد صدقت مالي  ز وفيما يتعلق بالممارسة القانونية المالي 

ز بهدف مكافحة الفساد، 2009)الجمعية العامة لألمم المتحدة،  2008 (، كما اهتمت بإصدار العديد من القواني 
ية لعام  ز ويعد قانون . (Norazlan, Razali,2013)( 694)القانون  2009أبرزها قانون لجنة مكافحة الفساد المالي 

ية لعام  ز ي    ع الرئيسي 1997حة الفساد لعام ، والذي ألغز قانون مكاف2009لجنة مكافحة الفساد المالي 
، الترسر

سنة. كذلك هدف  20الذي يتعامل مع الفساد ويشتمل عىل عقوبات بالغرامة أو بالسجن لمدة ال تتجاوز 
ز العام والخاص، وتثقيف الجمهور عامة حول الفساد وآثاره،  ي القطاعي 

ز
اهة والمساءلة ف ز القانون إىل تعزيز اليز
ز األجانب ) واشتمل عىل عقوبات فساد فيما  ز العموميي    . (Mark Mendelsohn, 2018يتعلق بالموظفي 

ي عام 
ز
ية ف ز ا ينص عىل معاقبة األشخاص والمؤسسات  2018وقد أصدرت لجنة مكافحة الفساد المالي 

ً
قانون

التجارية عىل جرائم الرشوة إذا قدم أي شخص مرتبط بالمنظمة التجارية بشكل فاسد إىل أي شخص أو وعده 
ة للمنظمة )بالحصول  ز ومن ثم تكون  (،corruption Commission, 2018-Malaysian Antiعىل أي مي 

ز عن أي جريمة ارتكبتها  كات التجارية والمساهمون فيها أو مجالس اإلدارة أو اإلدارات المختلفة مسئولي  الرسر
كة )  . و السجن( فيما يتعلق بالّرشا والفساد، ويعاقبون بالغرامة أMark Mendelsohn, 2018الرسر

ي مؤرسر سيادة القانون. 
ز
 هذا بالنسبة إىل دول استطاعت أن تحاف  عىل تقدمها ف

ازيىلي قد  ، فنالح  أن القانون الير
ي المؤرسر

ز
ات صعود وهبوط ف وبالنظر إىل ممارسات دول أخري شهدت في 

قانون مكافحة الفساد ، مثل (2013/ 1246)القانون رقم  أْوىل اهتماًما بقضايا الرشوة والمدفوعات غي  القانونية
كات لمنع ممارسات الفساد والّرشا خالل المعامالت 2013عام  ، والذي من شأنم أن يعزز الرقابة عىل الرسر

ا  اهة، وذلك من خالل تجريم الفساد مدنيًّ ز ا، باإلضافة إىل تعزي االقتصادية بما يعزز التنافسية واليز ز األطر وجنائيًّ
كات  وتشديد العقوبات والغرامات عليها لمنعها من ارتكاب ممارسات الفساد وانتهاك القانونية الناظمة لعمل الرسر

 (. Guilherme France, 2019)القانون 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي 
، ويغل  العقوبات المخصصة لها، والت  ز ز العموميي  ي التعامل مع جرائم الرشوة للموظفي 

ز
كما يتشدد القانون ف

ي قد  12قد تصل إىل حد السجن مدة 
كات الت  سنة لألشخاص، باإلضافة إىل توقيع الغرامات عىل الكيانات والرسر

ازيىلي ضبط مم ي بمكاتصل عقوبتها إىل حد الحل. ولم يغفل القانون الير
فحة ارسات الرشوة األجنبية، وال يكتفز

ي المناقصات العامة، سواء بالنسبة إىل اإلدارة العامة 
ز
الرشوة فحسب؛ بل يحظر كذلك ممارسات االحتيال ف

  القانون العقوبات لمثل تلك الممارسات بحيث تصل إىل حد السجن مدة 
ّ
سنوات،  8الوطنية أو األجنبية. وغل
  . (Corruption in Brazil, 2020-Antiالمالية ) باإلضافة إىل الغرامات

كية  ا من أكير التحديات عىل كافة األصعدة، وقد اتخذت الحكومة الي 
ً
كية، يعد الفساد واحد ي التجربة الي 

ز
وف

اتيجية الحكومية من أجل  ي الفساد، من بينها إطالق العديد من الخطط االسي 
عدد من التدابي  لمواجهة تفسر

ي تكثفت منذ العام مكافحة الفساد 
ي مع 2003والت  ، حيث أعلنت تركيا سعيها نحو االنضمام إىل االتحاد األورئر

 . (Turkey Corruption Report, 2019التعهد بإجراء العديد من اإلصالحات )
كية األخرى  ز الي  وجدير بالذكر أنم ليس لدى تركيا قانون عام لمكافحة الفساد أو الرشوة، بيد أن القواني 

كي )رقم تتضم
ي الي 
ي المقام األول القانون الجنائ 

ز
ي ف
(، 252/ المادة 5237ن أحكاًما بشأن مكافحة الفساد، ويأئ 

، والمبادئ  ز ز العموميي  وقانون إعالن الملكية ومكافحة الرشوة والفساد، وقانون مجلس أخالقيات الموظفي 
ز وإجراءات التقديم والمبادئ "الئحة  ز العموميي   . (Birturk Aydin, 2020 األخالقيات" )األخالقية للموظفي 

، ويقر عقوبات عىل كل من  ز ز العموميي  كي بتنظيم ممارسات رشوة الموظفي 
ي الي 
ويختص القانون الجنائ 

 مقدىمي الرشوة والوسطاء كذلك، وقد يتعرض الموظف للفصل من 
ز ز للرشوة والمواطني  ز المتلقي  الموظفي 

ز الوظيفة العمومية، وتصل العقوبات إىل حد  اوح بي 
سنة، وتزيد تلك العقوبة إذا   12سنوات و 4السجن مدة تي 

ا عينتم المحكمة،  ً ا، أو محكًما، أو خبي  ا قضائيًّ
ً
، أو يوافق عىل، أو يطلب رشوة، هو موظف كان الشخص الذي يتلف 

ا، باإلضافة إىل ما يتم إقراره من تدابي  أمنية 
ً
ا محلف ا، أو مستشاًرا ماليًّ مثل حظر  يتعرض لها األفراد،أو كاتًبا ماليًّ

كات لعقوبات مثل الغرامات وحظر  أداء الخدمة العامة ومصادرة الرشوة، كما تتعرض الكيانات االعتبارية والرسر
يات العامة") ي المناقصات العامة وإنهاء اتفاقية المشي 

ز
 Birturk Aydin, 2020). المشاركة ف

ي ضي    ح يجرم الرشوة المحلية 
الخاصة، بيد أن القانون قد خصص بعض الكيانات وليس ثمة نص قانوئز

كات قطاع األعمال والجمعيات والتعاونيات  واألشخاص ممن يحظر عليهم تلقيهم للهدايا والمدفوعات، مثل رسر
ي تنظم الرشوة العمومية ذاتها. باإلضافة إىل ممارسات 

ي تتعامل مع الجمهور. وتخضع لمنظومة العقوبات الت 
الت 

ا لها، وإن كانت تنظمها المادة )الرشوة األجنبية 
ً
ي لم يتضمن القانون تعريف

، وتخضع 252الت  ي
( من القانون الجنائ 

ا )
ً
 . (Birturk Aydin, 2020 لمنظومة العقوبات المقررة للرشوة العمومية أيض
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز والتدابي  المقررة لمكافحة الفساد والّرشا، فإنها لم تكن كافية، حيث   ة القواني 
ان لها تأثي  كوعىل الرغم من كيى

ز تجرم الّرشا وممارسات غسيل األموال ودفع  ي تقليص معدالت الفساد حت  مع وجود قواني 
ز
محدود ف

ز عن  ز المبلغي  كي ال يوفر الحماية الكافية لتأمي 
التسهيالت، لكن لم يكن القانون كافًيا لردعها، كما أن القانون الي 

 . (Turkey Corruption Report,2019ممارسات الفساد )
 

ة من 3الشكل رقم )   تركيا خالل الفبر
 
 2018-1996(: مؤشر سيادة القانون ف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: World Governance Index, Rule of Law, World Bank Group. 2018 

 
 

ي بادرت بالمصادقة عىل 
يعات االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والت  التفاقيات اوباالنتقال إىل الترسر

يعات عقابية رادعة لمكافحة  الدولية واإلقليمية، مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، نالح  وجود ترسر
، مع وضع تدابي  المحاسبة والمساءلة  ز ز العموميي  وط وواجبات وأخالقيات المهن للموظفي  الرشوة وتنظيم رسر

ز  ي القطاع الخاص عير إصدار قواني 
ز
ز ف ولوائح تحسًبا ألي اعتداء عىل المال العام أو إساءة استغالل للموظفي 

( من قانون العقوبات لدولة اإلمارات عىل 239( إىل )234السلطة الوظيفية الممنوحة لهم؛ إذ تنص المواد من )
تبة عىل قيام مسؤول عام  ز العام والخاص، واآلثار المي  ي القطاعي 

ز
ز ف ز العاملي  أحكام تحظر الرشوة للموظفي 

 . بممارسات الفساد والرشوة
ي 
ز
ع ف ي دولة كاإلمارات، فقد خّصها المرسر

ز
ا صعًبا ف

ً
ز بخصائص تجعل اكتشافها شأن ولما كانت جرائم الرشوة تتمي 

ية؛ فجاءت  ي قانون الموارد البرسر
ز
قانون العقوبات بجملة من األحكام الرادعة، هذا باإلضافة إىل األحكام الجديدة ف

ز االتحادية لعام  ي سياق البيانات المالية ومدقف   1984القواني 
ز
كات التجارية( لتجرم أعمال الرشوة ف )قانون الرسر

كات المساهمة العامة والخاصة،   ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، مع وضع قيود عىل الرسر
ز
كات الخارجية ف الرسر

( لعام 9تحادي رقم )المعدل بموجب المرسوم اال  2008( لسنة 11كما ينظم قانون المرسوم االتحادي رقم )
ية لدولة اإلمارات العربية  2016( لعام 17والمرسوم االتحادي رقم ) 2011 والمعروف بقانون الموارد البرسر

ي مكان 
ز
ز والصحة والسالمة ف ي تتعلق بالموظفي 

المتحدة، سياسات "الهدايا" والمسئوليات للهيئات الفيدرالية الت 
، بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 2018انون العقوبات عام العمل. كما أقرت اإلمارات تعديالت عىل ق

ي الدولة أكيى شمولية، وتوسيع 1987( لسنة 3)
ز
يعات الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة ف ، بحيث جعل من الترسر

ز  يعات القطاعي  ي تغطي قضايا الرشوة والفساد المحلية واألجنبية، كما تغطي الترسر
نطاق حظر المخالفات الت 
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ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ْ
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ي نحو معالجة جميع األبعاد 
ي خطوة تعّزز مساغي قانون العقوبات اإلمارائ 

ز
العام والخاص، والمؤسسات الدولية، ف

يعات دولة اإلمارات العربية المتحدة( ي فعل الرشوة )ترسر
ّ
ي تغذ

 . الت 
إنم ات، فوعىل الرغم من أن قانون العقوبات االتحادي يمثل العمود الفقري لمكافحة الرشوة داخل دولة اإلمار 

ي أحكاًما بشأن الرشوة وسوء  ي دئر
ز
ليس القانون الوحيد الذي يحظر الرشوة، حيث يتضمن قانون العقوبات ف

يعات دولة اإلمارات العربية المتحدة(   . استخدام الوظائف العامة )ترسر
ي عىل التشجيع عىل اإلبالغ عن جرائم الرشوة والفساد عن طريق توفي  ا

ع اإلمارائ  ضمانات لوقد عمل المرسر
ي لإلبالغ عن حاالت الفساد واالحتيال. كما 

وئز ز عن طريق تخصيص موقع إلكي  األساسية لحماية الشهود والمبلغي 
تستخدم حكومة دولة اإلمارات حسابات وسائل التواصل االجتماغي الرسمية للتواصل مع الجمهور واالستماع 

نت، وذلك إىل احتياجاتهم وتعليقاتهم. كما تقدم الحكومة إجراءات ا لمناقصات والمزايدات العامة عير اإلني 
، وسجيل الموردين، وبوابة التوريد  ي

وئز يات اإللكي  لتسهيل تنفيذ اإلجراء بشفافية. وهذا يشمل: نظام المشي 
ز بالتعامل مع  (، ويسمح بهذا اإلجراء لجميع الموردين المسجلي  ي

وئز ي )التوريد اإللكي  ي لحكومة أبوظتر
وئز اإللكي 

 الحكومية بشكل عادل ومتساٍو. المؤسسات 
ي دولة اإلمارات، وهو 

ز
ي ف ي تختص بالتدقيق المحاستر

وجدير بالذكر أن ديوان المحاسبة هو الجهة العليا الت 
ز واللوائح. وهو مسؤول كذلك  مسؤول عن حماية األموال الحكومية، وضمان تخصيصها وإنفاقها وفقا للقواني 

يعات دولة اإلمارات العربية المتحدة(عن مكافحة النصب واالحتيال والفساد وا لّرشا داخل القطاع الحكوىمي )ترسر
 . 

ا لما تنص عليم من وعىل الجانب اآلخر، 
ً
يعة اإلسالمية، وتحكم وفق تطبق المملكة العربية السعودية الرسر

غي من الكتاب وال
ي لم تحدد عقوبتها بنص رسر

نة، سعقوبات محددة لبعض الجرائم، وأما ما يتعلق بالجرائم الت 
ي ضوء ذلك صدر كل 

ز
يعة اإلسالمية، وف فإن المملكة تقوم بوضع نص نظاىمي لذلك بما ال يتعارض مع أحكام الرسر

ة األموال العامة، باإلضافة  ، ومكافحة غسل األموال ونظام مبارسر ز من أنظمة مكافحة الرشوة، وتأديب الموظفي 
، 2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  فضال عن انضمام المملكة إىلإىل نظام اإلجراءات الجزائية، 

ي  هان   لالتفاقيات الدولية، بحيث تشكل جزًءا ال يتجزأ من القانون الداخىلي )رسر
واعتمادها مبدأ التطبيق المبارسر

 . (2018ممدوح حسن، 
 ، ز ز العموميي  ام ظوهو ن وبشأن الرشوة، حددت المملكة نظاًما يقر عقوبة أصلية لجريمة الرشوة للموظفي 

 الصادر بالمرسوم الملكي عام 
ز ، 1373ه، 1428ه، ونظام ديوان المظالم الجديد لعام 1391تأديب الموظفي 

ي من المملكة  1373ونظام ديوان المراقبة لعام  ي تتضمن اإلبعاد لألجنتر
، إضافة إىل العقوبة التكميلية الوجوبية الت 

ي المملكة )سعيد بن محمد بن فهد، كعقوبة تبعية لجريمة الرشوة ضمن مخالفات أنظمة العمل و 
ز
اإلقامة ف

بقرارات مجلس الوزراء بناء عىل التوصية الصادرة من مجلس الشؤون (، وقد تم تعديل هذه األنظمة 2005
ي العقوبات التبعية؛ 

ز
ي القطاع الخاالقتصادية والتنمية بشأن إعادة النظر ف

ز
اص، وشملت األنظمة تجريم الرشوة ف

ي تزاول األعمال المرصفية، باإلضافة إىل رؤساء وأعضاء وكل من يعمل لدي الرسر 
كات المساهمة والخاصة الت 

كات )سعيد بن محمد بن فهد،  مكافأة لمن أرشد عن جريمة رشوة (، مع توفي  2005مجالس إدارات هذه الرسر
،. (2005)سعيد بن محمد بن فهد،  ز ز العموميي  ي تجريم الرشوة للموظفي 

ز
ل  ويغ ويتشدد القانون السعودي ف
ي قد تصل إىل حد السجن مدة 

سنوات لألشخاص، كما يعاقب الموظف  10من العقوبات المخصصة لها، والت 
اء   )هيئة الخير

ا
ز عام مستقبًل ي المحكمة بجريمة فساد بفقد وظيفتم، ويتم حظره من أي تعيي 

ز
العام الُمدان ف

 . بمجلس الوزراء السعودى(
ي السعودية تطوًرا ملموًسا  ومؤخًرا، شهدت 

ز
يعات  جهود مكافحة الفساد والرشوة ف من خالل استصدار ترسر

ي بتشكيل 
جديدة، وإعادة هيكلة بعض الجهات الرقابية لتعزيز دورها وتفعيل كفاءتها؛ إذ صدر األمر الملكي القاضز
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي قضايا الفساد بالنيابة
ز
افية لمكافحة الفساد تضمنت فتح دوائر تحقيق ف جيم نحو حماية العامة، والتو  لجنة إرسر

اء بمجلس الوزراء السعودى(.  ز عن قضايا الفساد )هيئة الخير غي 
ّ
 المبل

ا من 
ً
ا من أكير التحديات، لذلك اتخذت الحكومة الكويتية عدد

ً
ي التجربة الكويتية، يعد الفساد واحد

ز
وف

اتيجية الكويت الوطنية لتعز  اهة ومكافحة الفالتدابي  لمواجهة تفشيم، من بينها إطالق اسي  ز ساد تحت يز اليز
اهة ومكافحة الفساد("، حيث  ز اتيجية الكويت لتعزي ز اليز اهة من أجل التنمية )اسي  ز ع  نالح  أنشعار "اليز المرسر

ي قد اتسق مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بتجريم الرشوة، بحيث شملت 
الكويت 

يعات الجزائية الكويتية أحكا ي الترسر
ًما تتعلق بعقوبة الغرامة، وإمكانية مصادرة جميع المزايا االقتصادية الت 

ي 
ز
ز ف ز والعاملي  ز الحكوميي  ي تصل إىل السجن للموظفي 

يكتسبها الشخص االعتباري من جريمة الرشوة، والت 
ي ُيعاقب األشخاص االعتبا

ي    ع الكويت  يون عىل ر الجهات والهيئات التابعة للدولة )القطاع العام(، وبموجب الترسر
ي لعام 

ز  1970المعدل عام  1960ارتكاب الرشوة بالغرامة، حيث يجرم قانون الجزاء الكويت  رشوة الموظفي 
كات والجمعيات والهيئات    ويشي  إىل "أعضاء مجالس اإلدارة ومديري ومستخدىمي المؤسسات والرسر

ز العموميي 
ا "الشخص الذي يعمل

ً
ا للدولة، وأيض ي تخضع ماليًّ

ي الحكومة أو أي قسم منها" ) العامة"، الت 
ز
تقرير  ف

 لدولة الكويت(.  القطري االستعراض 

ي من إساءة استخدام أو  
ي تأئ 
ز عىل الرشوة الت  كي 

ز الرشوة البسيطة والجسيمة، وينصب الي  وليس ثمة تفرقة بي 
يعات الجزائية الكويت ة تنطوي ياستهداف منصب ذي حيثية رفيعة المستوى، بيد أن النصوص القانونية للترسر

، وأغفلت  ي ي القطاع الخاص ورشوة الموظف العام األجنتر
ز
يغي فيما يتعلق بعدم تجريم الرشوة ف

عىل قصور ترسر
يمثل و توسيع نطاق مسؤولية األشخاص االعتبارية، فضال عن غياب تحديد المفهوم العام للرشوة وأنواعها، 

(. أبرز معوقات مكافحة الر الّرشا غياب تعريف أنماط مختلفة من  ي
ي دولة الكويت )قانون الجزاء الكويت 

ز
 شوة ف

 األطر القانونية لمكافحة تضارب المصالحثانًيا: 
 وشاغىلي 

ز ز العموميي  ي تفرض عىل الموظفي 
ا من التدابي  التنظيمية الت 

ً
يستلزم منع تضارب المصالح عدد

غل من أن تمتد إىل ما قبل شالمنصب العام لردعهم عن إساءة استغالل السلطة والمنصب، وتلك التدابي  ال بد 
المنصب العام وخالل ممارسة الوظيفة، كما تمتد كذلك إىل ما بعد ترك الوظيفة؛ وتهدف إىل تعزيز إجراءات 
ي كل األحوال، وتجنب وقوع الفضائح وردع ممارسات االنحراف 

ز
الرقابة من أجل منع إساءة استغالل النفوذ ف

ين جالل عوض،  ي )شي 
 . (2016الوظيفز

ي الدنمارك بمنع تضارب المصالح )قانون اإلدارة العامة لذلك 
ز
يعات الخاصة باإلدارة العامة ف ُعنيت الترسر

ي ذلك الوزراء والمستشارون الخاصون(، 
ز
ي الوظائف عامة )بمن ف

ز
ي تطبق عىل أي شخص يعمل ف

(، والت  الدنماركي
ي هيئة عامة إدراك ا

ز
ز عىل الشخص الذي يعمل ف يعات يتعي  ي قد تؤدي إىل وبموجب هذه الترسر

لظروف الت 
ي المصالح 

ز
ي أرسع وقت ممكن، وإذا كانت هناك ظروف تؤدي إىل تضارب ف

ز
تضارب المصالح، وإخطار رئيسم ف

( إىل وزير آخر. وجدير  ا )بموجب قرار ملكي
تتعلق بوزير، فإن عليم االتصال برئيس الوزراء لنقل المسألة رسميًّ

ك المسألة ت يعات تي  قديرية للوزراء حول ما إذا كان يجب اإلبالغ عن تضارب محتمل أو بالذكر أن هذه الترسر
ي المصالح، دون إعطاء الكثي  من اإلرشادات حول كيفية اتخاذ القرار، وهو ما يعد إحدى نقاط الضعف 

ز
ظاهر ف

(GRECO, 2018 ) . 
ز منذ العام  ز العموميي  ي الدنمارك مدونة قواعد سلوك للموظفي 

ز
 عن ذلك، توجد ف

ا
تتضمن القيم  ،2007فضًل

اهة وقبول الهدايا ) ز ،  ( Group of researcher, 2016والمبادئ األساسية وحرية التعبي  وواجب الرسية واليز
ز العام  ي القطاعي 

ز
ي الدنمارك الوزراء بالتخىلي عن أي مهنة )مدفوعة األجر أو بدون أجر( ف

ز
يعات ف لزم الترسر

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد   ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدنمارك(والخاص عند توىلي المنصب )قانون المكافآت وا
ز
ولكن ذلك ال يشمل العمل ، 1لمعاشات للوزراء ف

ا عىل إجازة 
ً
ي ظروف معينة قد يحصل الوزير أيض

ز
الحر، أو المهن الفخرية أو تلك المرتبطة باألحزاب السياسية. وف

ي بعض الحاالت بمثابة 
ز
غي  مدفوعة، وال توجد قيود محددة عىل تحقيق المصالح المالية، وهو ما قد يعتير ف

ي المصالح بموجب قانون اإلدارة العامة )ت
ز
 .  GRECO, 2018)ضارب ف

 GRECO (The Group of States  وقد أوضحت مؤسسة )مجموعة الدول لمكافحة الفساد
against Corruption وهي هيئة مراقبة الفساد التابعة لمجلس أوروبا، أن الدنمارك بحاجة إىل اتخاذ مزيد ،)
ا إىل مزيد من القواعد والتوجيهات بشأن توظيف من اإلجراءات فيما يتعلق 

ً
، كما تحتاج أيض ي

باإلفصاح العلتز
ي القطاع العام. باإلضافة إىل تطوير نظام السماح 

ز
األشخاص ذوي الوظائف التنفيذية العليا عقب إنهاء وظائفهم ف

اخيص ألنم ليس طة بالقيام بأنشطة ثانوية، مع متابعة فعالة لمثل هذه الي  نوعية  من الواضح لضباط الرسر
طة أو حجم تضارب المصالح المحتمل فيها ) طة بعد أن يغادروا الرسر ي يزاولها ضباط الرسر

 ,GRECO)األعمال الت 
2018  . 

ويحرص القانون الفنلندي عىل مكافحة ممارسات الفساد بكافة صورها، وذلك من خالل تعزيز قيم استخدام 
صلحة العامة، مع تعزيز منظومة الرقابة والمسؤولية والعقاب عىل الخدمة العامة أو المنصب العام لتحقيق الم

ي الحكومة ألنها تحرص عىل مصالحهم. كما يتضمن قانون 
ز
ز من أجل الحفاظ عىل ثقة الشعب ف المخالفي 

ز وإساءة استغاللهم لمناصبهم، وتصل العقوبة فيها إىل حد  العقوبات الفنلندي نصوًصا تجرم فساد المسؤولي 
لمان وشاغىلي المنصب العام، مع الّرشا تشديد القواعد الرادعة لقبول الفصل، مع  ، وبصفة خاصة أعضاء الير

تجريم انتهاك الواجبات والمسؤوليات الرسمية عىل جميع المستويات من أدئز درجة وظيفية حت  الوظائف 
ي تقليص؛ (Olli-Pekka Viinamäki, 2018)القيادية

ز
ممارسات الفساد حت   األمر الذي أدى إىل نجاح فنلندا ف
ي المواطنون مصالحهم دون الحاجة إىل دفع 

 ، مما يستدل منم عىل عدمالّرشا عىل صعيد المحليات، حيث يقىصز
ز لمناصبهم من أجل تحقيق مصالح خاصة ترصز بالمصلحة العامة، بموجب الحرص عىل  استغالل الموظفي 

اهة والشفافية. وقد ساعد اإلطار المؤسسي الفنل
ز ل ندي عىل منع تضارب المصالح، حيث تتسم الهياكتحقيق اليز

ا، مما يحول دون تسييس الوظائف العامة ويحد من فساد شاغليها   المؤسسية بكونها مرنة وغي  هرمية نسبيًّ
.(Group of researcher, 2014) 

ي التجربة السويدية، نجد أنها اهتمت بمكافحة تضارب المصالح من خالل العديد من
ز
لوثائق ا وعند النظر ف

يعية السويدية مثل الدستور والقانون اإلداري )  Group of) (1994( وقانون التوظيف العام )1986الترسر
researcher, 2019)، ( 2017وقانون اإلجراءات اإلدارية الجديد)(GRECO, 2019).   

ي الدولة باإلفصاح عن المقتنيات وال
ز
ز ف ز العموميي  وات الماليكما تلزم السويد الوزراء والموظفي  ة بموجب يى
ي األول من يناير 

ز
ز التنفيذ ف ا يتعلق بالوزراء الذين 2019القانون الذي دخل حي 

ً
ا جديد

ً
، وقد أصدرت السويد قانون

ي األول من يوليو 
ز
ز النفاذ ف ، باإلضافة إىل وجود درجة عالية من 2018ينتقلون إىل القطاع الخاص دخل حي 

ي السويد )الشفافية والوصول إىل معلومات اإلدا
ز
   GRECO, 2018).رة العامة ف

ي تم تنقيحها 
كما تقدم مذكرة المكاتب الحكومية المتعلقة بتضارب المصالح واألنشطة المساعدة للوزراء )الت 

ا مع منصب الوزير، وما اإلجراء الذي يجب 1998عام 
ً
ز متوافق ي معي  ( إرشادات حول ما إذا كان نشاط خارجر

ي حال أدى ذلك إىل
ز
ا للمبادئ التوجيهية  اتخاذه ف

ً
ي النهاية. ووفق

ز
وك للوزير ف ي المصالح، ولكن األمر مي 

ز
تضارب ف

ي أصبحت سارية منذ العام  -للمكاتب الحكومية بشأن تقديم الهدايا للوزراء
فإن الهدايا المتعلقة  -2008الت 

                                                           
 ( من قانون المكافآت والمعاشات للوزراء. 8للمزيد، انظر المادة ) 1 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا وصورة للعنرص وتحديد لس
ً
ي سجل خاص يتضمن وصف

ز
اق تسلم يبواجبات الشخص كوزير يجب تسجيلها ف

 .  GRECO, 2018)الهدية ومكان حفظها )
ي تبذلها السويد لمكافحة تضارب المصالح، فإنها ال تزال بحاجة إىل إعادة ضبط 

وعىل الرغم من الجهود الت 
 عن تبسيط نظام الترصي    ح باألنشطة 

ا
اهة ومنع تضارب المصالح، فضًل ز ز أكيى عىل تعزيز اليز كي 

اإلطار التنظيىمي للي 
ا لتقييم مؤسسة الثانوية ل

ً
ا، باإلضافة إىل المتابعة الفعالة، وفق ، مع جعل اإلبالغ عن هذه األنشطة إلزاميًّ ز لموظفي 

 GRECO (The Group of States against Corruption .)  )مجموعة الدول لمكافحة الفساد
ي حدوث تعارض المصالح وتداخل الصالحيات، وذلك بسبب صغر 

ز
ي نيوزيالندا ف

ز
وقد تسهم بنية المجتمع ف

ابطات بدرجة يصعب معها تجنب حدوث تعارض  حجم الدولة، مما يؤدي إىل تشابك المصالح والعالقات والي 
ي تلك الحالة 

ز
 . (Group of researchers, 2019) المصالح، ألنم نتيجة حتمية ف

ي تحول دون إساءة 
وعىل الرغم من ذلك، نجد أن القانون النيوزيالندي يحتوي عىل العديد من الضمانات الت 

ام   وشاغىلي المناصب العامة الحي 
ز استغالل المنصب ودرء تعارض المصالح، فبموجبم ُيضبط سلوك المسؤولي 
ز أو االنحياز  ار أو ظلم المواطني  ها مسؤولية منصبهم، والحرص عىل عدم إضز لألقارب أو لفئة معينة دون غي 

 Group of)وذلك من أجل الحيلولة دون أي ممارسات تهدد المصلحة العامة وتفتح آفاقا للفساد 
researchers, 2019)  . 

ام الخدمة  باإلضافة إىل منظومة األطر القيمية الرادعة لتعارض المصالح وممارسات الفساد والمعززة الحي 
، العامة، وتستند بصفة  ز ز العموميي  ي نزاهة الموظفي 

ز
ي المؤسسات العامة وف

ز
ز ف رئيسية إىل ثقة المواطني 

وحرصهم عىل المصلحة العامة دون إساءة استغالل مناصبهم، وهو ما انعكس إيجابا عىل تراجع معدالت الفساد 
ي نيوزيالندا

ز
 (OECD, 2003)ف

المصالح بم، وذلك بموجب القواعد وبالنظر إىل القطاع العام، نالح  تراجع معدالت الفساد وتضارب 
تيبية بسبب صغر  التنظيمية والقيمية الحاكمة لتقديم الخدمة العامة، فضال عن عدم تعقد األطر التنظيمية والي 
حجم التنظيم اإلداري للدولة، مما يعزز من فرص الرقابة المركزية جنًبا إىل جنب الرقابة الشعبية، مع وجود 

ز الرقابة المالية عىل هؤال  ز العمومي  ز والموظفي  وقد أسهمت جميع هذه العوامل ، (OECD, 2003) ء المسئولي 
ي خفض معدالت الفساد وتقليص فرص تعمد ارتكاب جرائم إساءة 

ز
والتدابي  القانونية والتنظيمية والقيمية ف

  استغالل المنصب لتحقيق مصالح خاصة بدال من المصلحة العامة. 
رسات الفساد ومنع تضارب المصالح الذي يحدث عندما تتعارض وتحرص سنغافورة عىل مكافحة مما

يفة وأنشطة فاسدة ) -A Practical Antiمصلحة الفرد مع مصلحة عامة، وتؤدي إىل أعمال غي  رسر
Corruption Guide For Businesses In Singapore" 2017 وذلك من خالل وضع مدونات سلوك ،)

اهة، حيث يحتوي دليل التعليمات أخالقية وإدارية تحظر تضارب المصالح،  ز وتعزز تحقيق أعىل مستويات اليز
ي 
ز
ز الترصي    ح إذا كان لديم مصلحة شخصية ف ي تتطلب من العاملي 

الحكوىمي عىل أحكام لمنع تضارب المصالح، والت 
كات الخاصة، ما لم يتم الحصول ع ي الرسر

ز
ي أثناء عملم، كما ال ُيسمح لهم بحيازة أسهم ف

ز
 ىلأي قضية يتم نظرها ف

وط معينة(  .موافقة مسبقة )برسر
ي سنغافورة عىل تعزيز الشفافية من خالل اإلفصاح ومراقبة األصول 

ز
ي ف
وقد ساعد اإلطار المؤسسي والقانوئز

ا بموجب والحسومات  ز إصدار إعالن بعدم المديونية سنويًّ ز العموميي  ز عىل الموظفي  الشخصية، حيث يتعي 
ز كما تعزز أنظ  .دليل التعليمات الحكوىمي  ز الحكوميي  ز المسؤولي  مة اإلدارة السليمة من إمكانية مكافحة الفساد بي 

ي هذا الصدد يحتوي دليل 
ز
ها، وف ائب والجمارك وغي  ي مجال الرصز

ز
ومستخدىمي خدمات األعمال، السيما ف

ز من تعزيز مصلحتهم  ز العموميي  التعليمات الحكوىمي عىل قسم للسلوك واالنضباط، مع إرشادات تمنع الموظفي 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا عىل إرشادات بخصوص  الخ
ً
اصة عن طريق االستفادة من وظائفهم وواجباتهم الرسمية. ويحتوي الدليل أيض

 .( OECD, 2017كيفية مكافحة الممارسات الفاسدة )
ز وقبول  ز العموميي  ي سنغافورة األنشطة االقتصادية أو السياسية للموظفي 

ز
وتقيد لوائح الخدمة العامة ف

باعتبارها مصادر شائعة لتضارب المصالح، كما تدرك سنغافورة أهمية التدريب عىل الهدايا أو كرم الضيافة، 
ي الدولة 

ز
ز ف قضايا األخالقيات والفساد، حيث يعد الوغي بمكافحة الفساد جزًءا من برامج تدريب الموظفي 

(OECD) . 
يا، فقد استخدمت  اإلعالن أو اإلفصاح عن األصول والممتلكات كأداة يمكن أن ز الح تمنع تضارب المص أما مالي 

ز الذين  ز العموميي  ي اكتشاف ومحاكمة المسؤولي 
ز
، حيث تسمح لوكاالت إنفاذ القانون ف ز ز العموميي  ز الموظفي  بي 

وة عن طريق إساءة استخدام مركزهم وسلطتهم، إال أن هذا األمر لم يخُل من بعض الثغرات  حصلوا عىل اليى
(Chin, Hong, 2016 ) . 

ي الم
ز
يعات الجنائية وتتمثل الثغرات ف ي مدونات قواعد السلوك والترسر

ز
ي المختلفة للمسؤول العموىمي ف

عائز
ز  ط عىل الموظفي 

ز الخدمة المدنية، باإلضافة إىل كون اإلعالن عن األصول ال يتضمن الهدايا، كما ال يشي  وقواني 
يا، رغم احتمالية تعارض هذه األنشطة مع ا ز ي مالي 

ز
ز إعالن أنشطتهم الخارجية ف لمصلحة العامة العموميي 

(Chin, Hong, 2016 ) . 
وجدير بالذكر أنم قد تم إدخال بعض التعديالت عىل نظام اإلفصاح عن األصول والممتلكات، والذمة المالية، 
، وعدم  ز ز العموميي  قية للموظفي 

ز والي  ا للتص  ديق عىل تعيي 
ً
ا مس  بق

ً
من خالل جعل إقرارات الذمة المالية ش  رط

اط تقديم نس      خ من تقديمها يمكن أن يؤ  دي إىل اإلنذار أو خفض الدرجة الوظيفية أو الفص   ل من الخدمة، واش      ي 
ز س  بل  ية لمكافحة الفس  اد، عالوة عىل تحس  ي  ز  رفيغي المس  توى إىل اللجنة المالي 

ز ز الحكوميي  إقرارات الموظفي 
 . (2018اطالع الجمهور عىل تلك اإلقرارات )األمم المتحدة، 

يا اهتماًما بتضارب المصالح، حيث إن ) ز ي مالي 
ز
( من شكاوى الفساد %33.12وقد أْولت لجنة مكافحة الفساد ف

ة من  20تتعلق بتضارب المصالح، هذا ما كشف عنم تحليل أكيى من ) ي الفي 
ز
، 2018حت   2013ألف( شكوى ف

ة )من يناير  ( إصدار توجيم من 2020ديسمير حت   2011وعليم فإن خطة مكافحة الفساد تستهدف خالل الفي 
ي الهيئات القانونية 

ز
 عن تحقيق الكفاءة والشفافية ف

ا
رئيس الوزراء لتنظيم الكشف عن تضارب المصالح، فضًل

ومؤسسات الدولة، وتتضمن جهات التنفيذ وزارة الشؤون االقتصادية، ووزارة المالية، وهيئة األوراق المالية، 
ها )  . (National Centre for Governance, 2019وغي 

ا عىل مؤرسر سيادة القانون، نجد أن 
ً
ا وهبوط

ً
ي تحركت صعود

ي نطاق الدول الت 
ز
ا من وف

ً
ازيل اتخذت عدد الير

، حيث ُيخاطب 2013الخطوات لمواجهة مثل تلك الممارسات من خالل إصدار قانون تضارب المصالح عام 
 عىل المستوى الفيدراىلي لردع

ز ز الحكوميي   هم عن تلك الممارسات حت  بعد تركهم المنصبالقانون المسئولي 
ز  العام، لسد كل السبل أمام إساءة استغالل السلطة والنفوذ لتحقيق مصالح خاصة، فضال عن تلك القواني 

ورة اإلعالن عن األصول المالية والمصارحة بها من أجل حماية المال العام ومنع االستيالء  اهة وضز ز المعنية باليز
 الحرص عىل نزاهة القضاء وحمايتم من التسيس لمنع إساءة استغاللم لتحقيق الصالح عليم، باإلضافة إىل

 (. Group of researchers, 2019) الخاص 
ز للبالد  ز السابقي  وقد اتضح ذلك من خالل خضوع كل من "لوال دا سيلفا" و"ديلما روسيف" الرئيسي 

ار   . (2019اإلخباري،  24بالمال العام )موقع فرانس للمحاكمة بتهم الفساد وإساءة استغالل مناصبهم واإلضز
ي تركيا يصاحبم وجود أطر تسمح بتعارض المصالح، حيث 

ز
ي ف وعىل الجانب اآلخر، نجد أن الفساد المسترسر

ز النخب الستغالل ما لديهم من نفوذ وسلطة، فيشيع  ابطات بي 
يسود نمط المحسوبية والتشابكات والي 
ز لم ز العموميي  ي استغالل الموظفي 

ز الّرشا ناصبهم من أجل تحقيق مصالح خاصة وتلف   ، وبصفة خاصة بي 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز تقلص فرص خضوعهم للمحاكمة بموجب  لمانيون، مستغلي  ز إىل الحزب الحاكم وكذلك الير ز المنتمي  السياسيي 
ي يتم 

كات الت  نفوذهم وبموجب ما لديهم من حصانة. ويمتد نمط المحسوبية كذلك إىل قطاع األعمال والرسر
ي أداء األعمال ويعمق حالة الفساد شغل 

ز
الوظائف بها من خالل صالت القرابة والمعارف، مما يؤثر سلبا ف

كي )
 . ( Marie Chêne, 2012باالقتصاد الي 

ي التجربة اإلمارتية، نالح  وجود مدونات السلوك األخالقية واإلدارية لمنع تضارب المصالح؛ فيحتوي 
ز
وف

ي وأخالقيات الوظيفة العامة دليل التعليمات الحكوىمي عىل أحكا
م لمنع هذا التضارب وعىل مبادئ السلوك المهتز

ي تحظر عىل الموظف استغالل منصبم أو 
ي الوزارات أو الهيئات المستقلة، الت 

ز
ي الجهات الحكومية، سواء ف

ز
ف

ي 
ز
ي تلزم الموظف العام بعدم المشاركة ف

ي أثناء عملم، تلك الوثيقة الت 
ز
ي عملية أو أ واجباتم أو عالقات يقيمها ف

ي 
قرار رسىمي يمكن أن يؤدي إىل منح مزايا أو أرض أو رخصة إىل أحد أقاربم )وثيق ة مب ادئ السلوك المهتز

ي اإلمارات، 
ز
 (. 2017وأخالق يات الوظيف  ة العام  ة ف

ي أي عملية أو قرار رسىمي يؤثر  
ز
ا، أنم يجب عىل الموظف العام عدم المشاركة ف

ً
 ومما تنص عليم الوثيقة أيض

يات، أليٍّ من أقاربم حت  الدرجة الرابعة ي ترسية أي عقد مشي 
ز
الوثيقة عىل  كما تنص  ،بشكل مبارسر أو غي  مبارسر ف

، بمهمات ال تعد جوهرية ألغراض أي  ز ز العموميي  أنم ال يجوز للموظف العام أن يرهق كاهل زمالئم من الموظفي 
ا للقو 

ً
ز واللوائح، وعىل الموظف عدم محاولة كسب أي وظيفة، وأال يتعسف عند استخدام حقم المقرر طبق اني 

معاملة تفضيلية، عير أساليب التملق، أو الخداع، أو من خالل الوساطة والمحسوبية. وهذه الضوابط اإلدارية 
والمهنية ليست خاصة بالحكومة االتحادية وإنما هي واضحة وسارية لدى الحكومات المحلية )وثيق ة مب ادئ 

ي وأ
ي اإلمارات، السلوك المهتز

ز
 (. 2017خ الق يات الوظيف  ة العام  ة ف
ي الحكومة االتحادية حظر  2008( لعام 11وضمنت اإلمارات القانون اتحادي رقم )

ز
ية ف بشأن الموارد البرسر

ز  ي المصالح بي 
ز
تضارب المصالح، بحيث يتجنب الموظف خالل تأدية واجباتم الوظيفية أي تضارب قد يقع ف

ح الحكومة وعملياتها، وكذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنم أي شبهات بتضارب نشاطاتم الخاصة ومصال
 عىل المستوى الفيدراىلي لردعهم عن ممارسات تضارب 

ز ز الحكوميي  المصالح؛ حيث ُيخاطب القانون المسئولي 
م لها هفضال عن إصدار قانون عام بشأن إفصاح الذمة المالية الدورية عند توليهم مناصبهم وعند ترك المصالح،

ي الحكومة ومسؤوىلي الجهات الخاضعة للرقابة
ي  ألي سبب من األسباب لكبار موظفز

ز
ية ف  )قانون الموارد البرسر

حكم محكمة االستئناف عىل الرئيس التنفيذي السابق وقد اتضح ذلك من خالل الحكومة االتحادية اإلماراتية(، 
كة ديار العقارية بالسجن  ي عام سنوات بسبب سوء استخدام ا 10لرسر

ز
ز الدراهم ف )  2014لسلطة، وتغريمم ماليي 

Arabian Business, 2014 .) 
ي المملكة العربية السعودية، باإلضافة إىل نظام محاكمة الوزراء  
ز
ي  ،١٩٦١وف

ز
أقر مجلس الوزراء السعودي ف

، انطالقا من م 2007عام  اهة ومكافحة الفساد اإلداري والماىلي
ز اتيجية الوطنية لحماية اليز كل   بدأ مساءلةاالسي 

اتيجية اصطدمت بكثي  من 
مسؤول، مهما كان موقعم ومركزه، عن المخالفات وأوجم القصور، بيد أن تلك االسي 

ت التحديات، مما اقتىصز تشكيل  ي بارسر
لجنة عليا لمكافحة الفساد، بقيادة وىلي العهد محمد بن سلمان، الت 

ي التحقيق والتنفيذ فور إعالن تشكيلها. 
ز
ي مواجهة ممارسات تعارض المصالح ومن أعمالها ف

ز
 أبرز جهود المملكة ف

ي تعد من أبرز 
، وأخالقيات الوظيفة العامة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء ، والت  ي

إصدار مدونة السلوك الوظيفز
السياسات المتخذة من قبل المملكة بشأن حالة تعارض المصالح، وعرفت المدونة تعارض المصالح بأنم: 

ي 
ة، حالة، أو "الحالة الت  ة، أو غي  مبارسر ه، مادية، أو معنوية مبارسر تكون فيها مصلحة خاصة للموظف، أو لغي 

ي اتخاذه قراًرا، أو إبدائم رأًيا لم عالقة بوظيفتم"، وأوجبت المدونة عىل 
ز
ي موضوعيتم، أو حياده ف

ز
محتملة، تؤثر ف

ا بالنص عىل أن: "عىل الموظف أن ُيفصح إلد ارة جهتم عن أي حالة تعارض مصالح حالة، أو الموظف واجًبا وقائيًّ
ي منع تعارض المصالح، فنصت عىل أن: "عىل الموظف أال 

ز
ا آخر ف محتملة"، كما تضمنت المدونة جانًبا وقائيًّ
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا فيم"
ً
ي ترسية أي عقد يكون أحد أقربائم طرف

ز
، أو غي  مبارسر ف ي أي قرار يؤثر بشكل مبارسر

ز
، باإلضافة إىل 2يشارك ف

يات الحكومية، ذلك، أصدرت  ي تطبيق نظام المنافسات والمشي 
ز
ي تنظيم تعارض المصالح ف

المملكة الئحت 
يات الحكومية )مدونة قواعد  ز عىل تطبيق نظام المنافسات والمشي  وتنظيم سلوكيات وأخالقيات القائمي 

ي المملكة العربية السعودية(. 
ز
ي وأخالقيات الوظيفة العامة ف

 السلوك الوظيفز
ي إىل تعزيز الشفافية بالقطاع وعن التجربة ا

ع الكويت  ي تنظيم تعارض المصالح، نالح  سغ المرسر
ز
لكويتية ف

مت بم الكويت دوليا بالموافقة عىل  ز ا لما الي 
ً
العام واستكمال المنظومة القانونية الكويتية للحوكمة، وذلك تنفيذ
ي شأن خطر تعارض  2018عام ( ل13اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد, فجاء صدور القانون رقم )

ز
ف

(، إال أن هذا القانون قد ووجم بعدم 2018المصالح )الالئحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح، 
 دستوريتم، وسقوط الئحتم التنفيذية. 

: األطر القانونية لمكافحة أنماط أخرى من الفساد: 
ُ
 ثالثا

 ، اهتمت الدنمارك وفنلندا بالتصدي ألنماط الفساد األخرى، مثل: غسيل األموال، والفساد السياسي
واستخدام المال لتحقيق أهداف سياسية، حيث حرصت الدنمارك عىل مكافحة غسيل األموال، فتضمن 

(القانون الدنماركي عقوبات عىل جريمة غسيل األموال  )قانون العقوبات الدنماركي
ص قانون مكافحة كما ن،  3

 ,Iñaki, Ardigóعىل عقوبات إضافية لجرائم غسيل األموال ) 2017غسل األموال الدنماركي الجديد لعام 
(. وأيضا تجرم فنلندا جريمة غسل األموال من خالل قانون منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام  2018
ي للتحقيقات )( التابعة للFIU، وتتوىل وحدة االستخبارات المالية )2017

( مسؤولية مكافحة NBIمكتب الوطتز
 . ( Iñaki, Ardigó, 2018غسيل األموال )

ي عام 
ز
، ويشمل 2014أما السويد، فقد بدأ رسيان قانون جديد للعقوبات فيها عىل جرائم غسل األموال ف

لتحضي  والتآمر أحكاًما بشأن جرائم غسل األموال ومصادرة الممتلكات المغسولة، كما يجرم القانون محاولة ا
ويالح  أن . Conference of the States Parties, 2014 4)(الرتكاب جريمة غسل األموال وكذلك التواطؤ 

ها من انتهاكات  ز العام والخاص فيما يتعلق بجرائم االختالس وغي  ز القطاعي  ي    ع السويدي ال يفصل بي  الترسر
ي ترتكب 

 . (Conference of the States Parties, 2014)األمانة الت 
ز  وبخصوص تمويل األحزاب السياسية، فيالح  أن الدنمارك قد أجرت بعض التعديالت عىل القواني 

المتعلقة بتمويلها، وهي قانون حسابات األحزاب السياسية وقانون التمويل العام، لتوفي  مزيد من الشفافية، 
عات م األحزاب السياسية باإلبالغ عن التير ز

ي تزيد عىل  فعىل سبيل المثال تلي 
لمان  2 700الت  يورو، ويجعل الير

يعات الحالية بشأن شفافية تمويل  ي الترسر
ز
حسابات الحزب متاحة للجمهور. ومع ذلك ال تزال هناك ثغرات ف

ز أو  عات من الخارج، أو من األشخاص االعتباريي  األحزاب السياسية، فعىل سبيل المثال ال توجد قيود عىل التير
ز المجهول ع بهامن المانحي  ي قد يتم التير

، وال قيود عىل المبالغ الت  ز   (European Commission). ي 
ي عام 

ز
ي قدمتها مجموعة دول 2010وقد عدلت فنلندا قانون األحزاب السياسية ف

ا للتوصيات الت 
ً
، تطبيق

ي الجديد إىل توفي  الشفافية فيما يتعGRECOمجلس أوروبا لمكافحة الفساد )
ق ل(، وي  هدف اإلطار القانوئز

ز لالنتخابات واألحزاب السياسية والكيانات األخرى المرتبطة باألحزاب السياسية، حيث  بتمويل المرشحي 
يتطلب قانون األحزاب السياسية من الحزب السياسي أو جمعية األحزاب أو الكيان المرتبط بحزب سياسي 

                                                           
ي المملكة العربية السعودية،  2

ز
ي وأخالقيات الوظيفة العامة ف

مدونة قواعد السلوك الوظيفز
https://www.spa.gov.sa/galupload/ads/employee_rules.pdf 17/2/2021، تاريخ الدخول 

.  902للمزيد انظر المادة  3   من قانون العقوبات الدنماركي
4 Conference of the States Parties resolution, Review of implementation of the United Nations Convention against 

Corruption, 2014.p:3. 

https://www.spa.gov.sa/galupload/ads/employee_rules.pdf
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لتدقيق 1500اإلفصاح عن المساهمات بقيمة 
 Group of). الحسابات  يورو عىل األقل للمكتب الوطتز

researchers, 2016 )  
لمان،  ي السويد عىل تمويل عام كبي  من الوالية والير

ز
ي ف
كما تحصل األحزاب السياسية عىل المستوى الوطتز

ويوفر نظام التمويل العام لألحزاب السياسية إمكانية متابعة أنشطتها السياسية عىل المدى الطويل. ومن أجل 
ي 
ز
كة طوعية، تنص عىل  توفي  الشفافية ف تمويل األحزاب السياسية، وضعت األحزاب السياسية اتفاقية مشي 

ي معرفة كيفية تمويل األحزاب 
ز
ز الحق ف وجوب جعل مصادر دخل األحزاب شفافة بقدر اإلمكان، وأن للناخبي 

ز لها  بتوصيات مجموعة دول مجلس أوربا لمك، ( Group of researchers, 2016) والمرشحي 
ا
افحة وعمًل

ي تزيد عىل GRECOالفساد )
عات الت  م باإلبالغ عن التير ز

ي  2 500(، أصبحت األحزاب السياسية تلي 
ز
يورو، بما ف

ع.   ذلك هوية الجهة المانحة ومبلغ التير
ي تواجم مجموعة الدول المتقدمة بشكل عام، حيث تعد بنوكها 

ويعد غسيل األموال من أبرز التحديات الت 
ي تشهد تزايد من أهم مقاصد الفاسدين 

ي صدارة تلك الدول الت 
ز
ي سويرسا ف

لتحويل أموالهم المنهوبة، وتأئ 
ي مؤسساتها المالية، بتحويل األموال المنهوبة واألموال حصيلة

ز
ائ ممارسات غسل األموال ف ب التهرب من الرصز
لمالية ات ااألمر الذي دفع الحكومة الفيدرالية إىل تعزيز رقابتها عىل تلك المؤسس والصفقات المشبوهة،

ز  ي للمواطني  وتعريضها للعقوبات، وتطمح الحكومة إىل القضاء عىل تلك الممارسات من خالل الدور الرقائر
 .(2017ووسائل اإلعالم )ماثيو ألن، 

ا، فتشي  التقارير إىل أن 
ً
ا لممارسات غسل األموال أيض

ً
ان مقصد ز تعتير وبخصوص لوكسمبورج وهولندا اللتي 

ي هولندا تقدر بنحو ممارسات غسل األموال 
ز
،  13ف ي ا )موقع بريطانيا بالعرئر

ي  .(2019مليار يورو سنويًّ
وتأئ 

ز إىل اإلرساع إىل اتخاذ  ي احتضان ممارسات غسل األموال، األمر الذي يدفع الدولتي 
ز
لوكسمبورج بعد سويرسا ف

لدوىلي ىل آليات التعاون االعديد من التدابي  لمواجهة تلك الممارسات، فقد قامت السلطات الهولندية باللجوء إ
ي قامت المفوضية 

ي لوكسمبورج الت 
ز
لمكافحة غسيل األموال لعجزها عن القيام بذلك وحدها، وكذلك الحال ف

األوربية بتعريضها لعقوبات بسبب تساهلها مع ممارسات غسل األموال وعدم اتخاذ التدابي  الالزمة لوقفم 
 (. 2019)موقع الغد اإلخباري، 
يعات ال وفيما يتعلق ب ي تمويل األحزاب السياسية، يالح  أن الترسر

ز
دولة سنغافورة، فعىل صعيد الشفافية ف

ا من ِقبل  ي لديها عقود حكومية أو المملوكة جزئيًّ
كات الت  ز من الرسر ع لهذه األحزاب وللمرشحي  تمنع عموًما التير

يا وميانمار ورسيالحكومة، واألمر ذاتم بالنسبة إىل بعض الدول اآلسيوية، منها: بنجالديش و  ز النكا. كمبوديا ومالي 
ا للدخل لألحزاب  ي يتم الحصول عليها من األنشطة التجارية مصدًرا حيويًّ

باإلضافة إىل ذلك تعتير األموال الت 
يا وسنغافورة، حيث تتمتع األحزاب الحاكمة بالوصول المبارسر إىل تسهيالت الدولة  ز ي مالي 

ز
السياسية، وخاصة ف
ي تنظم الفساد السياسي واالئتمانات الحكوم

اخيص العامة. وقد أدى ضعف األطر القانونية والرقابية الت  ية والي 
إىل حدوث بعض الممارسات الفاسدة نتيجة عدم وجود مؤسسة محددة مسؤولة عن فحص التقارير أو التحقيق 

ي االنتهاكات، فعادة ما تكون اإلدارة االنتخابية أو وكالة التدقيق أو الوزارة هي م
ز
وقع ن يقوم بهذه الوظيفة )مف

  . (2018من نوفمير  8الفجر اإلخباري، 
ي 
ز
ز ف يعاتها باألنواع المختلفة من الفساد، حيث تم إصدار العديد من القواني  يا، فقد اهتمت ترسر ز أما دولة مالي 

وعة   Elin)هذا الصدد، أهمها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وعائدات األنشطة غي  المرسر
ra,2014 Falgue).  ي تمويل األحزاب السياسية، فهناك العديد

ز
يا درجة عالية من الشفافية ف ز ي مالي 

ز
وال تتوافر ف

عات األجنبية، ووصل األمر إىل تورط رئيس الوزراء  من مجاالت التمويل السياسي غي  منظمة، وُيسمح بالتير
ي قضايا فساد. 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يا ال    ز ز يمكن أن كما يالح  أن مالي  ي حي 
ز
ة إىل األحزاب السياسية أو الحمالت االنتخابية، ف تقدم إعانات مبارسر

ي إىل وسائل اإلعالم، وخاصة التلفزيون واإلذاعة، حيث 
ة عن طريق الوصول المجائز تقدم دعًما بطريقة غي  مبارسر

ي )
ا للبث المجائز

ً
يا، أوقات ز  عن ذلك Erik Mobrand, 2019توزع معظم الدول اآلسيوية، ومنها مالي 

ا
(، فضًل

ا عن نفقاتهم االنتخابية، بحيث تكون 
ً
ي قانون المخالفات االنتخابية بوجوب أن يقدم المرشحون كشوف

يقىصز
ي ) األمم المتحدة، 

 . (2020تلك الكشوف متاحة للتفتيش العلتز
ازيل العديد من اإلصالحات القانونية للحد من تناىمي ظاهرة الفساد، ومن أبرز  تلك وقد شهدت الير

ورة  2009اإلصالحات ما تم خالل عام  ز تضمن تحقيق الشفافية والمسئولية المالية، وضز من سّن قواني 
ز  ، مما يعزز الرقابة عىل المال العام، ويحد من فساد الموظفي  ز الكشف عن إقرارات الذمة المالية لكافة المسئولي 

ز )  .(Guilherme France, 2019العموميي 
ي 
ز
، فقد نظم القانون حدود ما وفيما يتعلق بالفساد ف  الجوانب السياسية وضوابط استخدام المال السياسي

من إجماىلي دخل الشخص. كما يسمح القانون  ٪10يمكن لألفراد تقديمم من مساهمات سياسية بما ال يتجاوز 
ز أو األحزاب السياسية بمبلغ يصل إىل  كات بتقديم مساهمات للمرشحي  ي من إجماىلي إيرادات ال ٪2للرسر

ز
كة ف رسر

(، فلم يعد يسمح 2015/ 13165السنة السابقة لالنتخابات. وتم إلغاء هذا الحكم بموجب القانون رقم )
ى رقم  ز كات بتقديم مساهمات سياسية )القانون المالي    (. 97/  9،504للرسر

ا من اإلصالحات القانونية لتعزيز مكافحة الفساد والشفافية والمحاسبية، م
ً
ازيل عدد ل قانون ثكما شهدت الير

ي العام 
ز
ائب عىل إنفاق المال العام ووضع  2009المسؤولية المالية وما شهده من تعديالت ف من أجل فرض ضز

ي العام 
ز
والذي يمنع كل من لهم سجل  2010حد لمستوى الدين العام، كما صدر قانون السجالت النظيفة ف

ي 
ز
شح لمنصب سياسي عام، كما صدر قانون المعلومات ف

ي من الي 
والذي يعزز من الشفافية من  2011العام  جنائ 

ي 
ز
ز جميًعا مع إقرار الحق ف ز العموميي  ز بتتبع اإلنفاق العام ورواتب الموظفي  ز والمواطني  خالل السماح للصحفيي 
يعية والتنفيذية والقضائية، وأن تتاح  الحصول عىل الوثائق والمعلومات الرسمية عن كل مستويات السلطة الترسر

ي العام عير بوابة الشفاف
ز
نت، وف يعات الناظمة لغسل األموال وتشديد  2012ية عىل اإلني  تم تعديل الترسر

 . (2015)صدفة محمود،  العقوبات بشأنها 
، حيث حرصت عىل اتخاذ  ي وشهدت تركيا بعض اإلصالحات القانونية بغرض االنضمام إىل االتحاد األورئر

ي لمكافحة الفساد، باإلضافة إىل العمل عىلالتدابي  الالزمة لتنفيذ توصيات اللجنة التابعة للمجل  س األورئر
، وعىل اتخاذ بعض اإلصالحات فيما   استصدار قانون األخالق السياسي لمكافحة ممارسات الفساد السياسي

لمان  (؛2018يتعلق بتمويل األحزاب السياسية )وكالة األناضول اإلخبارية،  حيث إن األحزاب الموجودة بالير
لمان  %0.04التمويل من المال العام بمعدل تخضع لقواعد  من الموازنة العامة توزع حسب نسبة تمثيلها بالير
 . (2015)ترك برس، 

ي تم 
كات والكيانات االعتبارية خالل سنة، والت  عات من الرسر ي األحزاب للتمويل والتير

كما ينظم القانون تلف 
ي العام 

ز
ة، 38,526بنحو  2017إقرار الحد األقىص لها ف عات من دول   لي  ي األحزاب للتير

كما يحظر القانون تلف 
كي رقم 

 . (2820أجنبية ومنظمات دولية وأشخاص طبيعية وكيانات اعتبارية أجنبية )القانون الي 
ي تشهد تزايد مثل تلك الممارسات 

وبخصوص ممارسات غسل األموال، فإن تركيا تعد من الدول الت 
ي ترتبط بتمويل الجماعات 

ي تضم الدولالمشبوهة، والت 
ي القائمة الرمادية الت 

ز
 اإلرهابية، إىل حد تصنيف تركيا ف

ق األوسط،  ي تتعمد خرق األطر القانونية واالتفاقات المعنية بالتصدي لممارسات غسل األموال )جريدة الرسر
الت 

2019) . 
عية ويسمح بممارسات غسل ألموال، ا كما أن تركيا قد شهدت صدور قانون يثي  الجدل باعتباره يمنح الرسر

حيث يتيح إمكانية تداول األموال والممتلكات من خالل طرف ثالث مما يسمح بدخول األموال مجهولة 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي مصدرها  قبل إيداعها ف

ز
 عن تخفيف الرقابة عن تداول األموال ودخولها إىل تركيا والتدقيق ف

ا
المصدر، فضًل

، األمر الذي يحول تركيا إىل مركز لج كي
ي الي 
ز
ز النظام المرصف ذب األموال الناجمة عن ممارسات فاسدة )بوابة العي 
 . (2018اإلخبارية، 

ي هذا الشأن، نالح  حرص اإلمارات عىلي 
ز
ات العربية ف مكافحة غسيل األموال، حيث وباالنتقال إىل الخير

ي عام يتضمن 
 ، عقوبات مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل2002قانون مكافحة غسل األموال اإلمارائ 

ليضيف عقوبات لجرائم  2018 ( لسنة20المرسوم بقانون اتحادي رقم )كما جاء اإلرهاب والجرائم المرتبطة،  
األموال، وبموجب القانون يتم إنشاء "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المرصف المركزي، ترفع غسيل 

ها تقارير المعامالت المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها م هن ن كافة المنشآت المالية واألعمال والمإليها دون غي 
ي أو عند الطلب،  

غي  المالية المحددة، وتعمل عىل دراستها وتحليلها، وإحالتها إىل الجهات المختصة بشكل تلقائ 
كما تنشأ بموجب أحكام هذا القانون "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل 

وعة" وتتوىل الجهات الرقابيةالتنظيمات غي  ال اف والرقابة والم -كل بحسب اختصاصها  -مرسر تابعة مهمات اإلرسر
ي هذا القانون والئحتم التنفيذية. 

ز
ام باألحكام المنصوص عليها ف ز  لضمان االلي 

وقد سعت دولة اإلمارات مؤخرا إىل تنفيذ عدد من المطالب والخطوات المهمة، منها: تكملة وتحديث 
يعات ا لخاصة بمكافحة غسل األموال، ودعم وتطوير الهيئات الرقابية والتنظيمية، واألنظمة القضائية، الترسر

كات ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة  اك قيادات رسر ي تتعاون فيما بينها لمكافحة غسيل األموال، وإرسر
والت 

ي تقوم بها السلطات الحكومية المختصة، وال
ي مشاركة بنشاط وفعاالمؤسسات المالية، لدعم المبادرات الت 

ز
لية ف
عت اإلمارات 

ّ
ي مكافحة غسل األموال. كما وق

ز
المنتديات الدولية واإلقليمية بغرض إثراء معلوماتها وتعزيز تعاونها ف

ي فيينا عام 
ز
ي المخدرات والمؤثرات العقلية ف

ز
وعة ف ، 1988عىل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التجارة غي  المرسر

مت بمبادئ لجنة " ز ي تنظيم قواعد والي 
ز
ي العام ذاتم، وهي لجنة دولية متخصصة ف

ز
بازل" والمبادئ الصادرة عنها ف

ي االتفاقية 
ز
ا ف ا أساسيًّ

ً
افية عىل مستوى العالم، وتعد دولة اإلمارات أيضا طرف ي والممارسات اإلرسر

ز
العمل المرصف

ي 
وع بالمخدرات والمؤثرات غي  العقلية الت  ي تونس عام العربية لمكافحة االتجار غي  المرسر

ز
عت ف

ّ
 . 1994 ُوق

وقد أْولت المملكة العربية السعودية مكافحة غسل األموال اهتماما وعناية؛ حيث صدر نظام لمكافحة غسل 
ه، كما صدر قرار مجلس  1439ه و1433ه، ثم عدل بمرسوم ملكي عاىمي 1424األموال بمرسوم ملكي عام 

اتيجية الو  طنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وخطة العمل الوزراء بالموافقة عىل أهداف االسي 
 (.  2019الوطنية لتحقيق تلك األهداف )الدليل اإلرشادي لمكافحة غسل األموال، 
ز كما شهدت المملكة العربية السعودية بعض اإلصالحات القانونية بغرض  ام بالتوصيات األربعي  ز

االلي 
ا للتقرير الملتسع الخاصة بمكافحة تمويل اإلرهاب المتعلقة بمكافحة غسل األموال، والتوصيات ا

ً
عتمد من وفق

ق األوسط وشمال أفريقيا )FATFقبل مجموعة العمل الماىلي ) -MENA( ومجموعة العمل الماىلي لدول الرسر
FATF ي مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ز
( )تقرير المتابعة األول للمملكة العربية السعودية ف

ي تهدف إىل مكافحة غسل 2018التسلح، وانتشار 
ز واإلجراءات الت  (، باإلضافة إىل إصدار العديد من القواني 

(، ونظام ٢٠٠٣األموال وتمويل اإلرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها، مثل نظام مكافحة غسل األموال )
ة )٢٠٠٥مراقبة البنوك ) (، ونظام ٢٠٠٧جرائم المعلوماتية )(، ونظام مكافحة ال٢٠٠٥(، ونظام األسلحة والذخي 

ونية ) ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات  (،٢٠٠٨(، ونظام مكافحة الغش التجاري )٢٠٠٧التعامالت اإللكي 
(، والعمل عىل استصدار تعديالت عىل نظام مكافحة غسل األموال )نظام مكافحة غسل األموال 2005العقلية )

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عدة اتفاقيات وبروتوكوالت ثنائية  ضافة إىل ذلك،إ
ز
شاركت المملكة عىل الصعيد الدوىلي لمكافحة الفساد ف

اهة ومكافحة الفساد، تعقدها منظمات مختصة دولية  ز ومتعددة األطراف ودولية ذات عالقة بحماية اليز
بول، ومنظمة المؤتمر اإلسالىمي 

، وجامعة الدول العربية، ومجلس واقليمية، مثل: األمم المتحدة، ومنظمة اإلني 
ة وعىل الالئحة التنفيذية لالتفاقية العربي عىل عدد من االتفاقيات التعاون لدول الخليج العربية، كما وقعت

وع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ) ، ١٩٩٨لمكافحة االتجار غي  المرسر ي ي مجلس التعاون الخليخر
ز
(، وه عضو ف

ي فر 
ز
 ف
ا
ي تبنت توصيات )FATFيق العمل الماىلي )الذي يعد عضًوا كامًل

ز الدول الت   ٩+٤٠ -(FATF(، وهي من بي 
ي مجموعة العمل الماىلي لدول 

ز
ا عضو مؤسس ف

ً
حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والمملكة أيض

ق األوسط وشمال أفريقيا ) ي المملكة العربية السعودية(. MENA-FATFالرسر
ز
 ( )نظام مكافحة غسل األموال ف

ي العام 
ز
القانون ، وهو 2013أما الكويت، فقد بدأ رسيان قانون جديد للعقوبات فيها عىل جرائم غسل األموال ف

( لسنة 37وتعليماتم الرقابية رقم )بشأن مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب  2013( لسنة 106رقم )
ي شأن تنفيذ قرارات مجلس 2013

ز
األمن الذي تم تبنيم بموجب ميثاق األمم ، عالوة عىل قرار مجلس الوزراء ف

المتحدة بشأن اإلرهاب وتمويلم، ويشمل أحكاًما بشأن جرائم غسل األموال ومصادرة الممتلكات المغسولة، كما 
( وحدة 16المادة ) وتخص. يجرم القانون محاولة التحضي  والتآمر الرتكاب جريمة غسل األموال وكذلك التواطؤ 

ي تقوم بدراستها وتحليلها، وعندما تتوافر لديها الدالئل التحريات المالية الك
ي اإلخطارات، وهي الت 

ويتية بتلف 
 بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(.  2013لسنة  106الكافية تقوم بإحالتها إىل النيابة )القانون رقم 

ز ع ن تم تشكيل لجنة خاص ة بمكافح ة غ سيل األم وال وتموي ل وجدير بالذكر أنم   اإلره اب، ت ضم مم ثلي 
وزارات العدل والمالية والتجارة والصناعة والشئون االجتماعية والعمل والخارجية والداخلية، إض افة إىل البنك 
ي واإلدارة العامة للجمارك وسوق األوراق المالي ة. وتت ضمن ص الحيات ومهمات اللجنة وضع 

المركزي الكويت 
امج التدريبية  حات بالير

الالزمة وزيادة ال وغي بأهمي ة مكافح ة غ سيل األموال وتمويل اإلرهاب إضافة إىل مقي 
ز أعضاء اللجنة والهيئات األخرى )القانون رقم  بشأن مكافحة غسل األموال  2013لسنة  106تنسيق العمل بي 

 وتمويل اإلرهاب(. 

  اإلمارات والكويت والسعودية خ4الشكل رقم )
 
ة من (: مؤشر سيادة القانون ف  2018إىل  1996الل الفبر
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : النتائج والتوصيات
طر القانونية ووجود الضمانات الالزمة لتحقيق سيادة القانون، ال تمنع ممارسات الفساد 

ُ
يمكن القول إن توافر األ

ا. فال تزال   جميع الدول بدرجات متفاوتة، وال تكاد تخلو دولة منها، بيد أن هناك نهائيًّ
ز
هذه الممارسات قائمة ف

ي إطار مقارن مع كل 
ز
ا من المقومات عّززت من قدرة الدول المتقدمة عىل مكافحة الفساد، ويمكن إجمالها ف

ً
عدد

ي مجالمن دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية المتحدة والكويت، سع
ز
 ًيا نحو دعم الجهود العربية ف

 : ي
 مكافحة الفساد، فيما يأئ 

  ي جهود مكافحة الفساد من خالل سّن نصوص قانونية واضحة
ز
تتمكن الدول المتقدمة من تحقيق الكفاءة ف

 الصياغة وإقرار العقوبات، بما ال يحتمل التأويل، للحد من الرشوة وتنظيم 
ز
وشفافة وذات جودة عالية ف

اهة والمساءلة والعقاب والثواب، باإلضافة إىل الوغ العام تضارب الم ز صالح ودعم الشفافية والحوكمة واليز
ز الصادرة عن السلطات المختصة، لكون القانون يصدر بالطرق  ز والقبول العام للقواني  لدى المواطني 

عية لها، مم ا لما نص عليها دستور الدولة ومن الجهات الرسر
ً
بول ا ترتب عليم قالسليمة والمنضبطة، وفق

ز المواطن ودولتم؛ فضال عن التطبيق   ظل عالقة ثقة بي 
ز
امهم بها ف ز ، والي  ز عية تلك القواني  ز لرسر المواطني 

، حيث إن الجميع سواء أمام القانون وتطبيقم، فال  ز ز واللوائح والقواعد عىل الجميع دون تميي  الصارم للقواني 
ز عىل أساس الدين، أو العرق، أو المنصب   .تميي 

  ي المكانة
ز
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ف

ي هذا الشأن، تأئ 
ز
وبمقارنة الممارسات القانونية للدول العربية ف

يعية  األبرز لحرصها عىل المراجعة المستمرة وتعديل ثغرات التطبيق، بموجب ما لديها من مرونة ترسر
 تحقيق المصلحة العامة بفعالية، وتتشابم بذلك م

ز
ورج، فقد ع ممارسات هولندا ولوكسمبوشفافية تسهم ف

ز العام والخاص، فضال عن  ي القطاعي 
ز
ز مكافحة الرشوة ف أدخلت اإلمارات تعديالت مستمرة عىل قواني 

مكافحة الرشوة األجنبية، وهذا ما تفتقده التجربة الكويتية؛ حيث تحتاج إىل تعزيز سيادة القانون لمكافحة 
ا، باإلضافة إىل المتابعة المستمرة الرشوة والفساد، ووجود الضمانات الال زمة لتحقيق هذه السيادة فعليًّ

 ظل بيئة اقتصادية وسياسية ومؤسسية مالئمة 
ز
لسياسة وآليات مكافحة الفساد إلصالح المسار أوال فأول ف

 يتمتع فيم القضاء باالستقالل التام والعدالة الناجزة. 

  ي مكافحة يعد غياب تعريف ألنماط مختلفة من الّرشا القانو
ز
نية، أبرز المعوقات القانونية لدولة الكويت ف

ازيلية  ك هنا مع التجربة الير
ي غياب القواعد القانونية الالزمة لتنظيمها ومنع وقوعها، وتشي 

الرشوة، مما يعتز
ي الكويت من 

ز
ي مكافحة الفساد ف

ز
ي ال يوجد بها تعريف ضي    ح للرشوة الخاصة، كما يعد التدخل الحكوىمي ف

الت 
ي جهود مكافحة الفساد، فقد تم تقديم قانون خالل عام أكير 

ز
ي تؤثر سلًبا ف

بشأن حظر  2018العقبات الت 
ز التنفيذ حت  اآلن.   تعارض المصالح، بيد أنم لم يدخل حي 

  ي الحرص عىل تنفيذ اتفاقية األمم
ز
كت كل من اإلمارات والكويت والسعودية مع الدول المتقدمة ف اشي 

ز اتفاقية منظمة التعاون االقتصادى والتنمية بشأن  المتحدة لمكافحة الفساد، بيد أنها لم تحرص عىل تضمي 
يعية الصادرة بشأن مكافحة الفساد، وأغفلت توصيات هذه الّرشا مكافحة  األجنبية ضمن البنية الترسر

ي التصدي لتعارض 
ز
ز بم ف ي كانت بمثابة إطار للدول تستعي 

المنظمة بشأن الحد من تضارب المصالح، والت 
ز  ي القطاع العام وإساءة استغالل الموظفي 

ز
ز العام والخاص، حيث يؤدي الفساد ف ي القطاعي 

ز
المصالح سواء ف

ي الحكومة، بموجب أنها ال تحقق المصلحة العامة، كما أن 
ز
ز ف ز مناصبهم إىل تراجع ثقة المواطني  العموميي 

ي قطاع األعمال يرصز بمصالح المستثمرين مما 
ز
اهة والمحاسبية ف ز صاد، ينعكس سلبا عىل أداء االقت غياب اليز

وهو ما يتطلب العمل عىل تناىمي قيم المصلحة العامة، وتعزيز آفاق الشفافية والمحاسبية، فضال عن تعزيز 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي من شأنها ردع ممارسات تعارض المصالح
ز الت  . فقد حققت عدد من الدول الغربية 5السياسات والقواني 

طر ا
ُ
ا عىل صعيد تعزيز األ

ً
لقانونية للدول األعضاء لمكافحة الفساد بأنماطم المختلفة، وخاصة تقدًما ملحوظ

 تقاريرها
ز
 .من خالل المتابعات، وما تقدمم تلك المؤسسات من توصيات للدول ف

  ز عن ممارسات الفساد، ونشي  هنا إىل القانون طر القانونية الالزمة لحماية الُمبلغي 
ُ
تفتقر الكويت إىل األ

ي دولة اإلمارات نظاًما  الصادر بشأن إعادة تنظيم
ز
" للمحاسبة، الذي تضمن للمرة األوىلي ف ي جهاز "أبوظتر

ز والشهود، إذ يتوىل الجهاز توفي  الحماية الالزمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط واإلجراءات  لحماية المبلغي 
ي مقر إقامتم مت  اقتىصز األمر ذلك وبالتنسيق مع

ز
ي تشمل توفي  الحماية الالزمة لم ف

ات األمنية الجه الت 
طية  . 6والرسر

  ي جهود مكافحة الفساد، األمر
ز
ي تؤثر سلًبا ف

ي مكافحة الفساد من أكير العقبات الت 
ز
يعد التدخل الحكوىمي ف

ي يرتكبها أفراد أرسة أردوغان 
ي حالة تركيا من خالل غياب المحاسبة عن ممارسات الفساد الت 

ز
الذي يتضح ف

ز إىل نخبتم الحاكمة. واألمر  ي منم كندا، فعىل الرغم من قوة األطر القانونية وسيادتها والمنتمي 
ذاتم تعائز

ي بعض وقائع الفساد مع 
ز
شف عن تورطهم ف

ُ
الفعلية عىل أرض الواقع، فإن العديد من أفراد الحكومة قد ك

"، وذلك من خالل توجيم  كة "أس إن سي
ي التحقيقات المتعلقة بواقعة رسر

ز
اتهام الحكومة بالتدخل ف

 وزارة العدل والضغط عىل المدغي العام لتوجيم نتائج التحقيقات، مما دفع وزيرة العدل إىل التحقيقات عير 
تقديم استقالتها، وجدير بالذكر أن مثل تلك الوقائع اتسمت بالمصارحة والمكاشفة أمام الرأي العام دون 

 تعتيم. 
 ة الفساد بأنماطم المختلفة بشكلوختاًما، يمكن القول إنم من خالل دراسة وتحليل األطر القانونية لمكافح

ا أمام جهود مكافحة 
ً
ا من التحديات تقف عائق

ً
، نجد أن ثمة عدد ي  الدول المتقدمة ودول الخليج العرئر

ز مقارن بي 
ي غياب القواعد 

: عدم وجود تعريف ألنماط مختلفة من الّرشا، مما يعتز ي
ز
ي جميع الدول، وتتمثل ف

ز
الفساد ف

ي ال يوجد بها تعريف ضي    ح للرشوة القانونية الالزمة لتنظيمها و 
ازيلية الت  منع وقوعها، مثل األطر القانونية الير

ز عن ممارسات الفساد، ومنع تعرضهم للتهديد أو  غي 
ّ
الخاصة، واالفتقار إىل األطر القانونية الالزمة لحماية المبل

ي رفع معدالت اإلبالغ عن تلك الجرائم وإعالء سيادة ا
ز
كوىمي لقانون، كما يعد التدخل الحالتنكيل بهم، مما يسهم ف

ي 
ي جهود مكافحة الفساد، فضال عن غياب المقومات الت 

ز
ي تؤثر سلًبا ف

ي مكافحة الفساد من أكير العقبات الت 
ز
ف

ا، باإلضافة إىل  تعزز سيادة القانون لمكافحة الفساد وعدم وجود الضمانات الالزمة لتحقيق تلك السيادة فعليًّ
ي تعرق

ي مكافحة الفساد. دراسة المعوقات الت 
ز
 ل نجاح األطر القانونية ف

يعات الصادرة بشأن   ي المراجعة المستمرة للترسر
ز
ز الدول المتقدمة، فيمكن إجمالها ف ي تمي 

أما المقومات الت 
ي تحقيق 

ز
يعية وشفافية تسهم ف ي ثغرات التطبيق، بموجب ما لديها من مرونة ترسر

ز
مكافحة الفساد، وتالف

ورة مراجعة األطر القانونية وتعديلها حال اكتشاف ما المصلحة العامة بفعالية، ل ذلك أوضحت تلك التجارب ضز
ي أثناء التطبيق. 

ز
 بها من ثغرات ف

 
 
 

  

                                                           
5 Group of researchers, " Managing Conflict of Interest in the Public Sector", TOOLKIT, OECD, 2005, P95: 100, 

Available at https://www.oecd.org/gov/ethics/49107986.pdf accessed on 25th November 2019. 
ain.com/article/uae-https://al- ، متاح على الرابط19/3/2020، جريدة العين اإلمارتية، بتاريخ "للمحاسبة أبوظبي جهاز" تنظيم إعادة بشأن اقانون صدرت اإلمارات 6

accountability-abudhabi-law-president19/2/2021اريخ الدخول ، ت. 

https://www.oecd.org/gov/ethics/49107986.pdf
https://al-ain.com/article/uae-president-law-abudhabi-accountability
https://al-ain.com/article/uae-president-law-abudhabi-accountability
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : المراجع
 أوال: المراجع باللغة العربية: 

ي بمنع الفساد، األمم المتحدة " 
تقرير عن اجتماع الفريق العامل الحكوىمي الدوىلي المفتوح العضوية المعتز

ي فيينا من 
ز
ي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ٢٠١٨أيلول/سبتمير  ٧إىل  ٥المعقود ف

ز
" مؤتمر الدول األطراف ف

. متاح من خالل 2018الفساد، سبتمير 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup
7/V1806021a.pdf-6-September-4/2018  . 

ي اتفاقية األمم المتحدة لم
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https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/Implementation
tiveSummaries2/V1707025a.pdfReviewGroup/Execu 

ي المملكة العربية السعودية، اإلدارة العامة لمراقبة البنوك إدارة التفتيش البنكي 
ز
 ،نظام مكافحة غسل األموال ف

 : متاح عىل الرابط التاىلي
//wgfacml.asa.gov.eg/en/Laws_of_Countries/Saudi_Arabia/Saudi_Arabia.pdfhttp: 

ا للفقرة 
ً
ي مقدم وفق

قرار  )أ( من مرفق 15الجمعية العامة لألمم المتحدة، مجلس حقوق اإلنسان " تقرير وطتز
يا"  جنيف،  ١/ ٥مجلس حقوق اإلنسان  ز  . 2009مالي 

:  وزارة التجارة واالستثمار السعودية،لدليل اإلرشادي لمكافحة غسل األموال، ا   متاح عىل الرابط التاىلي
8a0b0cddb882.pdf-b1fd-49b6-fc91-https://socpa.org.sa/SOCPA/files/c1/c1063249 . 
اتيجية الكويت لتعزي ز  اهة ومكافحة الفساد  اسي  ز ، تاري    خ الدخول https://www.nazaha.gov.kw، اليز

7 /2 /2021 . 
، المواد ) ، و 2) 299، 144، 122القانون الدنماركي ي الدنماركي

( من قانون 165 -161المواد )( من القانون الجنائ 
، للمزيد انظر الما  .1993من قانون منع الفساد لعام  5دة العقوبات الدنماركي

-Danish legislation, Danish Criminal Code, available 
on:https://www.oecd.org/daf/antibribery/antibriberyconvention/37472519.pd . 

-http://www.inhouselawyer.co.uk/practice-areas/bribery-and-corruption-second-
edition/denmark-bribery-corruption-2nd-edition / 

يعات دولة اإلمارات العربية المتحدة، البوابة الرسمية لحكومة اإلمارت العربية المتحدة، متاح عىل  ترسر
/:one-no-uae/leaving-the-ae/about-/u.ae/arhttps-: الرابط التاىلي 

behind/16peacejusticestronginstitutions ، :2021/ 2/ 10تاري    خ الدخول . 
 : تقرير االستعراض القطري لدولة الكويت، متاح عىل الرابط التاىلي

-kuwait-report-review-documents/country-https://uncaccoalition.org/files/official
arabic.pdf 2021/ 2/ 7، تاري    خ الدخول . 

ي المملكة العربية السعودية، أطروحة 
ز
سعيد بن محمد بن فهد، إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة ف

 ،  . 42، جامعة نايف للعلوم األمنية، ص: 2005ماجستي 
ي المملكة العربية السعودية 

ز
ي  هان ممدوح حسن، جهود مكافحة الفساد اإلداري والماىلي ف

دراسة "رسر
: مقارنة، متاح عىل الرابط التاىلي 

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_45185_7d3ac59c2f7dde0ad3d4ed32ed6d136
8.pdf :2021/ 2/ 15، تاري    خ الدخول . 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2018-September-6-7/V1806021a.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2018-September-6-7/V1806021a.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries2/V1707025a.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries2/V1707025a.pdf
http://wgfacml.asa.gov.eg/en/Laws_of_Countries/Saudi_Arabia/Saudi_Arabia.pdf
https://socpa.org.sa/SOCPA/files/c1/c1063249-fc91-49b6-b1fd-8a0b0cddb882.pdf
https://www.nazaha.gov.kw/
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/leaving-no-one-behind/16peacejusticestronginstitutions
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/leaving-no-one-behind/16peacejusticestronginstitutions
https://uncaccoalition.org/files/official-documents/country-review-report-kuwait-arabic.pdf
https://uncaccoalition.org/files/official-documents/country-review-report-kuwait-arabic.pdf
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_45185_7d3ac59c2f7dde0ad3d4ed32ed6d1368.pdf
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_45185_7d3ac59c2f7dde0ad3d4ed32ed6d1368.pdf
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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 
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
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ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 ن السكتة الدماغيةكافة المعلومات ع-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 خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل           ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016).        الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها خ بخالف بدون سبب واص
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوع
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ة يليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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