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 يعمل التي الوظيفة من اإلنسان يتقاعد أن( الحكومي النظام وفق) العمل من سنة 03 قضاء بعد الطبيعي من

 تجده. ممال فراغا أصبحت حياته أن تجد لحظة وفي يعمل كان شخص. اللحظة تلك من تبدأ والمشكلة. بها

والملل الفراغ هذا على القضاء كيفية حول يبحث . 

 العطاء وعدم السلبية باتجاه وتبدلت المجتمع ثقافة تحولت لقد. العمل عن التوقف تعني عندنا التقاعد فلسفة إن

المثال سبيل على فنجد ذلك بغير يشهد األمة تراث بأن علما : 

 المقبرة إلى المحبرة من: أجاب: سئل وعندما الوقت، طوال له مالزمة المحبرة كانت حنبل بن أحمد اإلمام

الموت حتى واإلنتاج العمل أي) ) 

يتوقف ال العمل ألن الوظيفة عن التوقف) تعني أخرى مجتمعات عند التقاعد فلسفة بينما ) 

( دراكر بيتر.د  Peter Drucker يقدم زال ما وهو عاما 03 تخطى اإلدارة في كتب من أشهر من واحد 

والروعة العمل في غاية علمية وأفكارا إنتاجا )  

كارتر جيمي وهذا  Jimmy Carter 30 من أكثر ألف فقد الثمانينات أوائل الرئاسة كرسي ترك أن منذ 

وإنتاج دائم عمل حالة في الفرد ولكن. فقط الموقع تغيير يعني التغيير الدول تلك في فهناك. كتابا . 

 أن يجب. يتقاعد أن بعد يريده الذي ما اعتباره في يضع أن الفرد على يجب أنه هو عليه التأكيد أريد ما

 في سيتقاعد أنه إلى الوظيفة ويستلم فيه عمله يبدأ الذي األول اليوم منذ يخطط أن يجب بل اعتباره، في يضع

األساس هذا على اإلعداد يتم عليه بناء. الفالني اليوم .  

ذلك بتطبيق وتبدأ. التقاعد بعد عليه تكون أن تريد ما تحديد المهم من يكون لذا .  



 أفراد أحد يروي: المطلوب التغيير وتحقيق والتنفيذ التخطيط أهمية على حيا مثاال تقدم التالية الرواية لعل

 مدقع فقر في كنت: يقول حيث..  األول مليونه تكوين في تجربته األمريكية المتحدة الواليات في األقليات

التالية االستراتيجيات مستخدما التغيير إلى فسعيت ذلك يعجبني ولم : 

مليونيرا أكون أن قررت .1  

ذلك بتطبيق بدأت .2  

 وخبرة لعطاء حاجتنا عن ناهيك. مواقعه تغيرت مهما تستمر أن يجب واإلنتاج العمل فلسفة أن الخالصة

 دولة في وذلك تقريبا(  43الى 54) نسبيا الصغير أعمارهم معدل نعلم ونحن خصوصا المتقاعدين، هؤالء

أبنائه جهود إلى الحاجة أمس في هي  

 

 

 

 

:خصوصية واشارة الى المرأة  

يساعد في ترقية المرأة إلى مناصب قيادية، مبينة أن هذا  56أن رفع السن التقاعدي للمرأة العاملة إلى 

. النظام لن يعرقل ضخ دماء جديدة، كون الدولة تستفيد من هذه الخبرات الوطنية في دفع عجلة التنمية

بتعديل األنظمة التقاعدية للمرأة بحيث يسمح لها بالحصول على تقاعدين والجمع بين معاشها وطالبت 

وذكرت أن . التقاعدي والمعاش المستحق لها بعد وفاة زوجها كما هو مسموح به في بقية الدول األخرى

هذا  المرأة حينما يتوفى عنها زوجها يصرف لها معاش الزوج بحسب أفراد األسرة مشيرًة إلى أن

وقالت إن نظام التقاعد ينبغي أن يصرف للمرأة . اليتوافق مع احتياجات المرأة وال يوفر لها الحياة الكريمة

. معاشاً بعد وفاة زوجها كامالً دون توزيعه على شكل حصص على أفراد األسرة كما كان الحال في حياته

الفقر بما يتنافى مع خطط الدولة في وقالت إن نظام التقاعد الحالي يضع المتقاعدين وأسرهم تحت خط 

ودعت إلى شمول نظام التقاعد للتأمينات الصحية، وتخفيض أسعار األدوية، مشيرًة . القضاء على الفقر

، وهي إحدى النقاط التي ينبغي أن تلتفت لها أنظمة اهل البلد إلى أن أرملة المتقاعد المتزوجة من غير

تناقض في فلسفة التقاعد لتعزيز اتفاقية عدم التمييز ضد المرأةالمؤسسة العامة للتقاعد لما فيها من   
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