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  مجموعة قضايا وطنية

 *املرحلة الثالثة *

  " الدورة السادسة لفعاليات املجموعة "

 "االستثناءات وتأثريها على النسيج االجتماعي "

   

➖〰➖〰➖〰➖ 

➖〰➖〰 

 اليوم الثالثاء

🔸 

  :هـ املوافق ١٤٤٠  /٨  /١٨

 م ٢٠١٩  /٤  /٢٣

 الساعة : التاسعة بعد صالة العشاء بإذن هللا تعالى

〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

 

  :-تشمل املحاور الرئيسة التالية

〰➖〰➖〰➖〰 

  :املحور األول 

 " .تأثير االستثناءات على الوحدة الوطنية واملبادئ األخالقية "

➖〰➖〰➖〰➖ 

  :املحور الثاني

  ".االستثناءات واألثر السلبي على مخرجات مؤسسات الدولة وكفاءتها "

➖〰➖〰➖〰➖ 

  " .لالستثناءات على التنمية االقتصادية واالجتماعيةالتأثيرات السلبية  :املحور الثالث
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➖〰➖〰➖〰➖ 

  :املتحدثون في الندوة

〰➖〰➖〰➖〰 

   .سعادة االستاذ الدكتور عبدهللا الفوزان عضو مجلس الشورى- ١

〰➖〰➖〰➖〰 

  .سعادة الدكتورة سهام ضيف هللا علي الفايدي-  ٢

〰➖〰➖〰➖〰 

➖〰➖〰➖〰➖ 

 

  : الندوة  إدارة

 اإلعالمي االستاذ يحيي زيلع
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 )اليوم األول (

 :هللا محمد الفوزان عبد د.

 األخالقية واملبادئ الوطنية الوحدة على االستثناءات تأثير املحور األول:

االستثناءات تعني حرمان املستحق من حقوقه املشروعة ومنحها لغير املستحق وهذه لها 

تداعياتها السلبية على الوحدة الوطنية واالنتماء الوطني فالشعور بالغبن هو نتيجة منطقية 

لشعور املواطن بأن غير املؤهل يحصل على امتيازات حرم منها هو ومنحت لغيره رغم جده 

واجتهاده مما يضعف من قوة الوحدة الوطنية واالنتماء الوطني. فالعدالة في منح الحقوق مدعاة 

لرضا املواطن فبقدر ما تجتهد تحصل على حقوقك وهنا يفخر املواطن بوطنه ويثق بمؤسسات 

الدولة فالنظام هو سيد املوقف والكل يخضع للنظام وليس أخطر من الشعور بعدم العدالة 

على وحدة الوطن وانتماء املواطن. وقد يتطور األمر ليصل إلى اإلساءة للوطن والشعور بالغربة 

والرغبة في الهجرة. واالستثناءات تصبح مقبولة في أضيق الحدود عندما يحصل الجميع على 

  .حقوقه ولكن هناك مساحة إلضافة املزيد من األشخاص في مؤسسة ما

 د: سهام الفايدي:

 ." وكفاءتها الدولة مؤسسات مخرجات على السلبي واألثر االستثناءاتاملحور الثاني : "

  ليست السعودي، املجتمع في فاعلية األكثر «الفيتامينات» ضمن صنفت التي  االستثناءات
 
 حكرا

 على ،«وزرائهم» دين على «املوظفون »فـ الصغير، املوظف حتى بل فحسب، الكبير املوظف على

 جوهرها في «االستثناءات» إن إذ الوظيفية، السلطة استعمال جرائم أسوأ ضمن تصنيفها رغم

 ووجود رغم على وتوظيفهم كفاءتهم، ال قرابتهم بسبب وتفضيلهم واألصدقاء األقارب محاباة

 ..كفاءة األكثر

 عن صدر إذ ،«اإلداري  الفساد» ضمن تعتبر الترقيات حتى أو والتعيين التوظيف في املحسوبية إن

 الواسطة، شأن في صريح نظام وجود عدم رغم على» :وزاد. ذلك عن ُيعبر ما الفساد مكافحة هيئة

عطي متفرقة أنظمة في نصوص توجد أن إال عام، بالء وهي
ُ
 الحق الواسطة قرارات من املتضرر  ت
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 لشغل محددة شروط من املدنية الخدمة نظام تضمنه ما ذلك ومن عليها، واالعتراض املقاضاة في

 هناك» أن املحرج بندر القانوني املستشار وأوضح. «الترقيات على الحصول  أو الوظائف بعض

 
 
 وهذا بالثانية، األولى يعللون  فهم الحسنة، الشفاعة وبين الواسطة يبررون  من بعض عند خلطا

  الواسطة من متضرر  كل بإمكان أنه املحرج أكد قانونية، ناحية ومن ،«فاسد تعليل
 
 ضررا

  إثباته يستطيع
 
  عليه لإلعتراض النظامية اإلجراءات يتخذ أن نظاما

 
 بالرفع وانتهاء مرجعه من بدءا

 . «املختصة القضائية للجهة

-م) رقم امللكي باملرسوم الصادر املدنية، الخدمة نظام من ١٢الـ املادة من األولى الفقرة نصت وقد

 .«السلطة استعمال إساءة خاصة، املوظف، على يحضر» أنه على هـ،١٣٩7-7-١٠ بتاريخ( ٤٩

 

 7٠٣-١٠٨٠٠ الوزاري  بالقرار الصادرة الوظيفية، الواجبات الئحة من الثانية املادة نصت كما 

 ملصالحه ونفوذها وظيفته سلطة استعمال املوظف على يحظر» أنه على هـ١٤٢7-١١-٣٠ بتاريخ

 .«الخاصة

 الجرائم نظام من الثانية، املادة من والثامنة، والخامسة والثانية األولى الفقرات نصت كذلك 

 ١٠ على تزيد ال مدة بالسجن يعاقب أنه هـ،١٣77-١١-٢٩ وبتاريخ( ٤٣-م) برقم الصادر اإلدارية،

 :اآلتية الجرائم إحدى ارتكابه ثبت موظف كل ريال ألف ٢٠ على تزيد ال بغرامة أو أعوام

 .وخارجها الدائرة داخل في شخصية ملصلحة الوظيفة نفوذ استغالل -١

 أو الصور، من بصورة الشخصية حقوقهم من حق على االفتئات أو الرعية، بأفراد التحكم -٢

  عليهم يجب ال بما تكليفهم
 
 ..نظاما

  تنفيذها؛ وبطرق  والتعليمات واألوامر باألنظمة كالعبث اإلداري، االستعمال سوء -٣
 
 أو امتناعا

 
 
 والتعليمات واألوامر النظم تفسير تعمد: ذلك ضمن ويدخل عام، أو خاص ضرر  عنه ينشأ تأخيرا

 مصلحة لقاء حكومية؛ بمصلحة اإلضرار بقصد موضعها؛ غير في أو الصحيح، وجهها غير على
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  واستغالل شخصية،
 
 مباشر طريق من شخصية ملصلحة وتنفيذها األوامر تفسير في نوعه كان أيا

 .مباشر غير أو

 ولكن منها متقدمة أو حرة دولة تخلو أن يمكن وال ومكان زمان كل في موجودة الوساطة إن   

 أنها واملجتمع الفرد على الواسطة سلبيات أبرز  ومن. وأخرى  دولة بين وتفاوتها درجاتها في الفرق 

  مؤملا يكون  تأثيرها فإن وبالتالي القانون، تطبيق وعدم اإلداري  الجهاز بترهل تتسبب
 
  وضارا

 
 وفتاكا

 بالحقد الشعور  يولد مما حياته، وتتوقف أعماله تتعطل لديه واسطة ال فمن املجتمع، أفراد بين

 .املجتمع فئات بين الهوة واتساع

 فئات إلى املجتمع تقّسم ألنها الطبقي، الحقد من نوع بظهور  الواسطة تسببت أخرى، جهة من

 الحقد وانتشار األخالقية القيم ضعف إلى بدوره يؤدي ما جدا، كبيرة فوارق  بينها وطبقات

 التقدم وعرقلة السياسية التنمية وتأخير القانون  سيادة وإضعاف والجرائم والكراهية

 عطاءه أن فال شك ،(واسطة) لديه يكن لم إن   مجدية غير وخبرته كفاءته بأن الفرد يشعر عندما

 وتحتفظ تحفز، تجند، تجذب، التي الكيفية على يعتمد إدارة أي نجاح إن. سيتدنيان ووالءه

 وتوسع لديها العاملة القوى  تطور  بحيث مرونة أكثر تكون  أن إلى بحاجة وأنها. لديها العاملة بالقوة

.  الجيدة الكفاءات ذو باملوظفين االهتمام عليها يتعين ، وبالتالي. الوظيفية والتزاماتهم مداركهم

 الواسطة داء اإلدارة ليجنبوا وسهولة يسر بكل الخدمة تقديم في املوازنة يستطيعون  الذين

 بالقول  والتسليم املفاخرة دون  البشرية القدرات وتتساوى 

 (الجيب في الواسطة عليك ال)

 عبدهللا الفوزان د.

 . واالجتماعية االقتصادية التنمية على لالستثناءات السلبية التأثيرات :ثالثاملحور ال

األصل في مؤسسات الدولة أن تستقطب املتميزين ووفق أنظمتها وسياساتها فاملتميز له األولوية 

عادة وإال أصبحت مخرجاتها وكفاءتها محل شك وال تحقق األهداف التي تختطها تلك املؤسسات 

ها. لنفسها. فالتميز واإلبداع مرهونة بتميز مدخالتها والتي تنعكس عادة بشكل ايجابي على مخرجات
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كما أن عميلة التأهيل للمدخالت الضعيفة مكلفة جدا إضافة إلى أن قدرة املدخالت الضعيفة 

على التميز واإلبداع واإلنجاز ضعيفة هي األخرى فيخسر املجتمع الكفاءات املتميزة لصالح 

الكفاءات الضعيفة وينعكس ذلك سلبا على التنمية بشكل عام وربما هربت تلك الكفاءات 

 .إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل وهنا تكون الخسارة فادحة للوطن األم املتميزة
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  مجموعة قضايا وطنية  

 *املرحلة الثالثة *

  " الدورة السادسة لفعاليات املجموعة "

 "االستثناءات وتأثريها على النسيج االجتماعي "

   

➖〰➖〰➖〰➖ 

➖〰➖〰 

 يوم األربعاء

🔸 

  :املوافقهـ  ١٤٤٠  /٨  /١٩

 م ٢٠١٩  /٤  /٢٤

 الساعة : التاسعة بعد صالة العشاء بإذن هللا تعالى

〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

 

  :-تشمل املحاور الرئيسة التالية

〰➖〰➖〰➖〰 

  :املحور الرابع

  "أثر االستثناءات على الكفاءات في املجتمع ، ومواهب الشباب وطموحاته "

〰➖〰➖〰➖〰 

  :املحور الخامس

  " .واألثر السلبي على مخرجات التعليمعالقة االستثناءات  "

➖〰➖〰➖〰➖ 

  :املحور السادس
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  " .األنظمة واللوائح في اململكة التي تسهم في الحد من االستثناءات في املجتمع "

➖〰➖〰➖〰➖ 

  :املتحدثون في الندوة

〰➖〰➖〰➖〰 

  .سعادة االستاذ عبدهللا ابن سعد بن عبدهللا الفصيلي- ١

〰➖〰➖〰➖〰 

  .تغريد الهداب سعادة الدكتورة- ٢

〰➖〰➖〰➖〰 

➖〰➖〰➖〰➖ 

 

 اإلعالمي خالد بن عبداملحسن التويجري   الندوة :  إدارة
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 اليوم الثاني :

 الفصيلي عبدهللا بن سعد ابن عبدهللا االستاذ سعادة  

 الرحيم الرحمن هللا بسم 

 وسلم وصحبه اله وعلى واملرسلين األنبياء سيد على والسالم والصالة العاملين رب هلل الحمد

 : بعد اما اجمعين

 هذه لفعاليات السادسة الدورة محاور  بعض في مشاركتي وطنية قضايا مجموعة طلب على بناء

 :هما محورين عن أتحدث فسوف املجموعه

 :  الرابع املحور 

 . وطموحاته الشباب ومواهب املجتمع في الكفاءات على  االستثناءات اثر

 :الخامس املحور 

   التعليم مخرجات   على االستثناءات اثر

 : الرابع باملحور  داءبولن

  وطموحاته الشباب ومواهب املجتمع في الكفاءة على االستثناءات أثر

 " وطموحاته الشباب ومواهب املجتمع، في الكفاءات على االستثناءات الرابع: أثر املحور 

  في عزوجل هللا قال فقد بدء على وعود

 املعامالت  تحكم القرآنية القاعدة وهذه(  األمين القوي  استأجرت من خيرا أن)   الكريم كتابه

  أساسيين مطلبين املطلوب الوجه على أدائها في واألمانة العمل في فالقوة الناس بين والعالقات

 وأن  األمور  من أمر يلي من في أساس ي وشرط  عامه قاعدة الكريمة اآلية هذه العلماء أتخذ وقد

 في التشدد كان أعظم واملسؤولية املهمة كانت ما وكل ،  الصفتين هاتين فيه توفر من هو به االحق

 عام  املدنية الخدمة نظام سن في املنظمون  بداء وعندما ،  أكبر و أكثر الصفتين هاتين تحقيق
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 في العامة الوظيفة لشغل االجدر اختيار في أساسا  املعيارين هذين االعتبار في آخذوا ١٣٩7

 ٤٩/  م رقم امللكي باملرسوم الصادر املدنية الخدمة نظام من األولى املادة نصت حيث  الدولة

 الوظيفة لشغل املوظفين اختيار في األساس هي الجدارة  ان)  يلي ما على  ١٣٩7/7/١٠ وتاريخ

 التنفيذية الالئحة وضعت والتي واألمان القوة عنصري   بتحقق تتحقق إنما الجدارة و(  العامة

 هذه يحقق ما  والضوابط الشروط  من لها املكملة اللوائح من تالها وما املدنية الخدمة لنظام

 العليا  للمناصب املرشحين واختيار والتكليفات الترقيات و الوظيفية املسابقات في  العنصرين

 مكان أي في الئحة او نظام أو مجتمع يخلو ال ولكونه  ، اإلشرافيه الوظائف و القيادية والوظائف

 بعضهم في الناس بين الثقة  وتحكمها االجتماعية األوضاع تفرضها ملحة استثناءات من  وزمان

 ففي ،  األمان بر إلى الجميع ووصول  الهدف يحقق الذي الوجه على واألمور  الحياة تسير حتى

 بعض من االخر والبعض الشروط كل من  بعضها االستثناءات من عدد ورد املدنية الخدمة نظام

 .  محددة بوظائف مرتبط ماهو ومنها محدد بمكان مرتبطة التي ومنها الشروط

 مما النظام  باعتماد قام ومن واملنضمون  املشرعون  يامله الذي باملستوى  يكن لم التطبيق أن اال 

 : ذلك على ومثال البعض حفيظة أثار

 بالوظائف لاللتحاق يتنافسون  الجميع  جدا وجيد ممتاز بتقديرات  الجامعيون   الخريجون  -١

 هو يكون  أن يتوقع ممتاز تقدير على فالحاصل  الهدف هذا له يتحقق أن يرغب منهم وكل العامة

 في باألعلى باالخذ وذلك مدنية الخدمة وزارة في جدارة نظام في األصل هو وهذا واألفضل االجدر

 بين واملساواة العدالة تتحقق وهكذا نسبة باألعلى ٌيؤخذ الواحد التقدير نفس وفي أوال التقدير

 و أ للمسابقة خضوعها عدم مثل الشروط بعض   من الوظائف بعض استثناء ان اال الجميع

 النظر بغض اآلخرين لدى تتوفر ال قد شخصية ومقومات صفات لتوفر بذاتهم أشخاص اختيار

 الواحد  املجتمع وخاصة املجتمع على سلبي أثر له يكون  أن البد وشهاداتهم العلمية تقديراتهم عن

 العامة الوظيفة خارج انه املتميز  يتفاجأ ثم  واحده تعليمه جهة من  واحده سنة خريجي مثال

 رأس على املوظفين  ترقيات -٢ االستثناءات هذه بسبب موظف ومقبول  جيد تقديره والذي

 أو دورات منهم البعض لدى يتوفر  وقد والخبرة واملؤهالت الكفاءة في  يتساوون كلهم العمل
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 محدد  شرط من استثناء او ترقيته تمت غيره أن يكتشف ثم غيره من أفضل كفاءات أو مهارات

 . شك بال املوظفين بقية على سلبي أثر يولد سوف هذا

 واملقاعد ودكتورة ماجستير العليا دراسات في الخارجية بالبعثات اإللتحاق يرغبون    موظفون  -٣

 الشروط بعض من البعض استثناء يتم ثم الترشيح هذا ينال من على يتنافسون  و محدودة

 وعلى الكفاءات على سلبي أثر له أيضا هذا الشروط جميع استيفاء منه ويطلب االخر والبعض

 .سمعته وعلى الشباب

  أمىر هللا رحمه عبدالعزير بن عبدهللا امللك اصدر لقد -٤
 
 التوظيف في االستثناء بمنع  ملكيا

 من تختار أن املسابقة من املستثنيات وظائف لديها يوجد التي  الحكوميه الجهه على وان مطلقا

 خمسة بين ما وظيفة لكل تستدعي  بحيث جداره نظام هي التي  الخدمه وزارة في التوظيف قوائم

 املسح وبعد املقابلة إجراء بعد افضلهم بينهم من وتختار القائمة أول  من  مرشحين عشرة الى

 على أثر مما بمكان الصعوبة من كانت اإلجراء هذا  تطبيق في وضعت التي اآللية أن اال األمني

 صدور  على  مض ى ان وبعد  العمل ومصلحة العمل سير على والتأثير الوظائف هذه  شغل سرعة

 ووزارة املستفيدة الجهات  اضطر مما صحيحة بطريقة به العمل وعدم سنتين من أكثر األمر

  اشغال وإعادة  الشرط هذا إلغاء بطلب أخرى  مرة السامي للمقام الرفع اعادة الى  املدنية الخدمه

 . عهدها سابق إلى املستثناة الوظائف

 النقل او الترقية او التعيين في سواء الوظيفية االستثناءات في التعامل طريقة ان القول  وخالصة

 من الغاية يحقق الذي الصحيح بمفهومها تطبق لم اذا التدريب او االيفاد او االبتعاث او

 وطموحاته. الشباب ومواهب املجتمع كفاءات في مؤثر سلبي عامل يكون  سوف االستثناء

 التعليم: مخرجات على االستثناءات أثر الخامس: املحور 

 من بلغ من بالحاق سعودي مواطن كل على شرط وهو الوجوب العام بالتعليم االلتحاق في األصل

 بناته او ابناءه يمنع من كل االبتدائية ويعاقب املرحلة في االلتحاق العمر من السادسة اطفاله
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 امللكه أراض ي كافة في االميه محو على القضاء في واملساهمة التعليم في حقهم على الحصول  من

 . السعوديه ألعربيه

 وأنه التنفيذ، موضع وضع قد سنة ١٥إل سنوات ٦ سن من لألطفال التعليم إلزامية قرار و

 ١٤٣٤ عام إلى اختياريا التعليم كان فقد القرار، بهذا يلتزم ال من على عقوبات توقع سوف

 التعليم قرار ينفذ ال الذي الطفل أمر ولي يعاقب وسوف إلزاميا صار القرار هذا وبصدور 

 . اإللزامي

 ومنها املتوسطه الدراسة فمنها مجاالت عدة أمامه الطالب يجد االبتدايئه على الحصول  وبعد

 إلحاق املقبول  من يعد لم كانت وان التدريبية والدورات املهنيه املعاهد ومنها العلميه املعاهد

 الى نصل عندما ولكن ، ذلك شابه وما والحرف املهن اعمال في عشرة الثانية سن في الطالب

 التعليم وهناك العام التعليم فهناك  مفتوحه واملجاالت متعددة فالخيارات الثانويه املرحلة

 القطاع في سواء الحر العمل وهناك والتجاري  اإلداري  التعليم وهناك املنهي التعليم وهناك الديني

  التاهيل من األدنى الحد يحمل ملن الحكومي العمل وهناك واملؤسسات  الشركات في  الخاص

 إلى  الوصول  املقدمة هذه من والهدف ، النظامي السن بلغ ملن الدولة لوظائف املطلوب العلمي

 املرحلة تأتي الثانوية املرحلة بعد وطبعا ،  التعليم من املخرجات هذه كل على  االستثناءات اثر

 الكليات في  والتقني املنهي التعليم و الجامعات في الجامعي التعليم من املختلفة بانواعها الجامعية

 الجهاز وضع يناسب ما الشروط من يضع معهد او كلية جامعةاو كل انه وبالرغم   ، التقنية

 حيث من او املقبولة  واملعدالت  للدراسة املتاحة مقاعد إمكانية عدد حيث من التعليمي

 بالعدل الجميع على تطبق وضوابط شروط من وضع  بما االلتزام تم فإذا املطلوبة التخصصات

 من الخوف ولكن التعليم من الهدف تحقق إيجابية التعليم مخرجات الى نصل سوف واملساواة

 كان  الجامعية للدراسة الشروط من األدنى الحد عليه ينطبق لم ملن تتيح التي االستثناءات

 يتفاجأ ثم مقبول  او جيد تقديره كان من يقبل ثم جدا جيد  عن ه تقدير  يقل اال مثال يشترط

 هذه مثل على جدا سلبية آثار هناك  ان شك وال واستبعاده بقبولهم منهم اعلى تقديره كان من

 : ومنها االستثناءات
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 سوف التقدير في منهم أدنى منه وقبول  قبولهم يتم لم الذين الطلبة على السلبي التأثير -١

  حياتهم طول  يالحقهم

 التحصيل مستوى  على يؤثر مما  والكلية الجامعة في الطالب مستويات بين الكبير الفرق  -٢

 .  والفكري  الثقافي التقارب و العلمي التقارب ومستوى 

 نتيجة متدنية بتقديرات تخرج ثم الجامعيه دراسته واصل ملن املجتمع على السلبي التأثير -٣

 . ومجتمعه نفسه على تأثير لذلك يكون  سوف الثانوية في تقديراته

 مختلفه بتقديرات والثانوية البكالوريوس خريجي بعض سنويا تقبل التي العسكريه الكليات في -٤

 التي العسكريه واملراكز املعاهد الى التقديم الى فيلجاءاون  البعض ويرفض البعض  يقبل ثم

 الكليات في قبلوا الذين الثانويه في زمالءهم وتوجيه إمرة تحت ويعملون  إفراد برتب  تخرجهم

 . عليهم والنفسيه الكبيرة التأثيرات اهم من وهذا ضباط وتخرجوا العسكريه

 

 على اثره عام بشكل العلمي والتحصيل الدراسه استثناءات في التأثيرات ان ارى  زلت ال الختام وِفي

 وهو عليه والقضاء محاربته ويجب ، مباشرة غير بصفة الغير على ومتعدي مباشرة الشخص

 . التوفيق ولي وهللا االخرى  االستثناءات من واخطر أشد

 الفصيلي عبدهللا/  املستشار

   .سعادة الدكتورة تغريد الهداب

 *واللوائح في اململكة التي تسهم في الحد من االستثناءات في املجتمعاألنظمة       املحور السادس:"

عند الحديث عن األنظمة واللوائح التي وضعت للحد من االستثناءات فنجدها تتجلى في عدد     

من األنظمة واآلليات والجهات. وبحكم عملي الحالي في وزارة الخدمة املدنية كمدير عام 

لالستقطاب وتمكين التوظيف أود ان انوه على ان الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في نظام 

ملدنية مثال ال يميز بتاتا في شغل الوظيفة على أساس العمر او الجنس وأعطى الجميع الخدمة ا
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الحق في التقدم للوظائف الحكومية، إضافة الى هذا فإن نظام التوظيف املعمول به حاليا صمم 

على مبدأ "الجدارة" في شغل الوظيفة العامة ويستخدم آليات وأنظمة الكترونية بدون تدخل 

ري في املفاضلة والترشيح للوظائف الحكومية. ومع هذا فقد كفلت األنظمة الحالية العامل البش

حق االعتراض للمتقدمين ورفع التظلمات بوسائل سهلة عن طريق استخدام التقنية إلزالة اللبس 

 .وتوضيح األمور ورفع مستوى الشفافية

تراتيجيتها الجديدة على هذا من جانب، ومن جانب أخر فقد ركزت وزارة الخدمة املدنية في اس

تمكين الجهات من إدارة عمليات مواردها البشرية باستخدام األنظمة الحالية، والتفتت الى دور 

 .الوزارة الرئيس ي كمشرع وميسر وداعم ومنظم "ومراقب" لهذه العمليات

هذا فيما يخص جوانب شغل الوظيفة، اما فيما يخص الجوانب األخرى فقد أنشئت هيئة وطنية 

كافحة الفساد )نزاهة( تشرف بشكل مباشر على االستراتيجية الوطنية لحماية الززاهة ومكافحة مل

الفساد بشتى صوره ومظاهره والتي من ضمنها تباعا الحد من االستثناءات والقضاء عليه ملا له 

 من آثار سلبية عظيمة أهمها تعطيل عجلة التنمية ومسيرة اإلصالح االقتصادي

 

 *في معالجة االستثناءات وتفعيل ثقافة املحافظة على كفاءة املجتمع وتطوره مقترحات تسهم*

 

يعد زرع مبدأ الجدارة ومكافأة االجدر في مراحل مبكرة من حياة الفرد من أهم الوسائل في  –أوال 

معالجة االستثناءات ويأتي هنا دور العائلة واملدرسة والجامعة وأيضا بيئة العمل، فتعزيز ثقافة 

ف األجدر ومكافأة املستحق من أهم وسائل زرع الرقابة الذاتية ونبذ السلوك املخالف تكلي

 . املذكور 

الحمالت املجتمعية تعد من الوسائل الفعالة في معالجة االستثناءات والتي من املمكن  –ثانيا 

استخدامها الستهداف شرائح املجتمع كافة وايصال رسائل تثقيفية عن األثر السلبي على 

مارسات الخاطئة املذكورة خصوصا في الحفا  على الكفاءات الوطنية، فقد يتقبل بعض امل

فئات املجتمع ممارسات االستثناءات كونها موروثا اجتماعيا وثقافة اجتماعية مقبولة نوعا ما 
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 .لدى البعض بالرغم من انها تهدد التماسك االجتماعي

وضوع فزرع الوازع الديني وتوضيح ان ديننا أيضا ال نغفل الجانب الديني في هذا امل –ثالثا 

 وجريمة تستوجب الحساب في الدنيا واآلخرة
 
 .وشريعتنا وعقيدتنا تعد هذه األعمال فسادا

ختاما فإن انجح طريقة ملعالجة االستثناءات هي بتكاتف الجميع والتوسع في تجريم هذا الفعل 

 وتغليظ العقوبة على مرتكبيها
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 التوصيات
 

  :التوصية األولى

على استمرار مبدأ الجدارة واألهلية والكفاءة في ) تنفيذ ( جميع األنظمة التي تحكم  التأكيد

  .العالقات واملعامالت بين الناس في مجال التوظيف أو الدراسة أو املنافسة

 

  :التوصية الثانية

التي تختص بها السلطة والتعاون مع اعتماد الشفافية والوضوح في جميع املمارسات اإلدارية 

   .وسائل اإلعالم

 

  :التوصية الثالثة

باختيار قوى بشرية ، مؤهلين   تفعيل دور الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ) والجهات الرقابية (

ا ا ومكثف  ا متخصص    .ومدربين تدريب 

 

  :التوصية الرابعة

ا للحد من االستثناءات   عليه إيقاع العقوبات الجزائية واإلدارية على من يثبت ا إداري  فساد 

  .املخالفة

 

  :التوصية الخامسة

إعادة النظر في عقود التميز لوكالء الوزارت والوكالء املساعدين التي تجاوز بعضها مبلغ مائتي 

  .ألف ريال شهريا في سابقة ال يوجد لها مثيل في الكثير من الدول 
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  :لتوصية السادسةا

والدراسات العلمية عن تأثير االستثناءات على النسيج االجتماعي ، واقتراح  تفعيل األبحاث

  .التوصيات املناسبة

 

  :التوصية السابعة

تربية النشء وجميع أفراد املجتمع وتوعيته بأضرار االستثناءات وسلبياته بأن الشفاعة ليس 

ؤسسات التعليمية مجالها السلطة العامة أو املرافق العامة وذلك عن طريق األسرة وامل

ومؤسسات الدولة املختلفة وذلك لرفع االلتباس من أذهانهم من أن تعاليم اإلسالم تملي عليهم 

  .استخدام الشفاعة واالستثناء لقضاء حوائج الناس

 

  :التوصية الثامنة

  .واملمارسات املخالفة لجهات االختصاص  تشجيع املوظف العام على اإلبالغ ) عن ( االستثناءات

 

  :التوصية التاسعة

اعتماد املنافسة الحرة بين املرشحين للوظائف العامة عن طريق لجان اختيار نزيهة وعادلة من 

  .جميع املؤسسات املعنية بالدولة

 

  :التوصية العاشرة

  .واملؤسسات األهلية في مكافحة االستثناءات للقضاء عليها أو الحد منها  تفعيل دور أفراد املجتمع

 

  :ية الحادية عشرةالتوص

تفعيل دور اإلعالم ومؤسسات التعليم في نشر أهمية احترام اللوائح واألنظمة وتأصيل ثقافة 

 مت حبمد اهلل.                                                  العدل واملساواة في املجتمع


