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متابعـــــات

رف�ضت امل�سا�س بحقوق ومكت�سبات املتقاعدين ب�أي �شكل من الأ�شكال..
«املنرب الإ�سالمي» تتقدم مبقرتحات للجنة احلكومية الربملانية امل�شرتكة لإعادة بحث م�شروعي قانوين التقاعد
يف �إط��ار حر�صها على حل �أزم��ة م�شروعي قانون التقاعد
�صاغت جمعية املنرب الوطني الإ�سالمي ر�ؤيتها حول احللول
واملقرتحات التي من �ش�أنها حماية حقوق ومكت�سبات املتقاعدين وحتقيق
امل�صلحة العام و�إح��داث نوع من التوافق املجتمعي بح�سب توجيهات
ً
متقدمة بهذه ال��ر�ؤي��ة �إل��ى اللجنة احلكومية
جاللة امللك املفدى،
الربملانية امل�شرتكة لإع��ادة بحث م�شروعي التقاعد و�إلى
الر�أي العام البحريني وكل من يهمه الأمر.
�سحب م�شروعي القانون
وت���ت�������ض���م���ن ر�ؤي��������ة امل����ن��ب�ر خ��م�����س��ة
حم�������اور ،ف���ي���ت���ن���اول امل����ح����ور الأول
���ض��رورة �سحب م�شروعي القانون
م���ن ال�����س��ل��ط��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ل��وج��ود
م�آخذ د�ستورية وقانونية و�شكلية
عليهما ،ولزيادة طم�أنة النا�س على
حقوقهم ومكت�سباتهم املعي�شية،
خا�صة و�أن امل�شروعني غري قابلني
للرتقيع ملا يت�ضمنانه من �سلبيات
ك���ث�ي�رة ،وب��ح��ال��ت��ه��م��ا احل��ال��ي��ة هما
ال وم�ضموناً
مرفو�ضان �شعبياً �شك ً
لأنهما ي�سلبان املتقاعدين حقوقهم
والي���ق���دم���ان ح���ل���و ًال (اك���ت���واري���ة)
ل���ل�������ص���ن���ادي���ق ،ك���م���ا �أن م�����ش��روع��ي
القانون يخالفان مبد�أ الف�صل بني
ال�����س��ل��ط��ات ال��ت��ي ن�صت عليه امل���ادة
( )32من د�ستور البحرين.

تو�سيع (امل�شرتكة)

ب��ال��ن��زاه��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة وم��راج��ع��ة
����ش���ام���ل���ة ل�������س���ي���ا����س���ات اال���س��ت��ث��م��ار
احلالية ،وو�ضع نظام جديد لإدارة
اال�ستثمار مبا ي�ضمن رف��ع كفاءة
ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ي��ه وزي������ادة ال��ع��وائ��د
وال���ت����أك���ي���د ع���ل���ى ������ض�����رورة ف�����ص��ل
جمل�س �إدارة �شركة �إدارة اال�صول
 وهي ال�شركة املعنية ب�إدارة �أموالالتقاعد  -عن جمل�س ادارة الهيئة.

مطالبات
وح���م���ل امل���ح���ور ال����راب����ع ع������دداً من
املطالبات من بينها رف�ض امل�سا�س
ب��ح��ق��وق وم��ك��ت�����س��ب��ات امل��ت��ق��اع��دي��ن
ب����أي �شكل م��ن الأ���ش��ك��ال ،وتوحيد
�سقف ال��رات��ب اخلا�ضع ال�ستقطاع
اال����ش�ت�راك يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات،
ف�لا ُي��ع�� َق��ل ح�����ص��ول ال��وزي��ر وبع�ض
ال�شخ�صيات على معا�شات تقاعدية
ت�����ص��ل �إل����ى �أك��ث�ر م���ن ت�����س��ع��ة �آالف
دي���ن���ار يف ال���وق���ت ال�����ذي ينخف�ض
ذلك يف القطاع اخلا�ص �إلى � 4آالف
دي��ن��ار� ،إ���ض��اف��ة �إل���ى ال��غ��اء �صندوق
تقاعد الوزراء والنواب وال�شوريني
وم�����س��اوات��ه��م ب��امل��واط��ن�ين ،وو���ض��ع
ال�ضوابط على �أي مقرتح �أو تو�صية
م��ن اللجنة ب��ع��دم الإ����ض���رار ب��ذوي
ال���دخ���ل امل���ح���دود وامل��ت��و���س��ط و�أي����ة
مكت�سبات وام��ت��ي��ازات ح�صل عليها
املتقاعدون يف الفرتة املا�ضية ،و�أنه
غب حالة متديد عمل املوظف �إلى
خم�س ���س��ن��وات �إ���ض��اف��ي��ة ورف���ع �سن
ال��ت��ق��اع��د �إل���ى � 65سنة ك��م��ا ي�تردد
يجب �أن يكون اختيارياً للموظف
�إذا �أراد التمديد من عدمه .وفيما
يلي ن�ص ملخ�ص ر�ؤية اجلمعية:

فيما يتناول املحور الثاين �ضرورة
تو�سيع ت�شكيل اللجنة احلكومية
ال��ب�رمل����ان����ي����ة امل�������ش�ت�رك���ة لإح��������داث
ن���وع م��ن ال��ت��واف��ق ال��ع��ام املجتمعي
ح������ول ال����ق����ان����ون وح����م����اي����ة ح��ق��وق
ومكت�سبات املتقاعدين م��ن خالل
ت���و����س���ي���ع ت�����ش��ك��ي��ل ال���ل���ج���ن���ة ل��ت�����ض��م
ممثلني عن املتقاعدين وم�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين وع��دد من الكفاءات
واخلرباء واملتخ�ص�صني القانونيني
واالق���ت�������ص���ادي�ي�ن واالج���ت���م���اع���ي�ي�ن
والعمال من ذوي امل�صداقية والكفاءة
والنزاهة �ضمن ت�شكيلة اللجنة ،كما
يجب �أن حتظى مناق�شات ومداوالت
اللجنة بال�شفافية وامل�صداقية و�أن
تكون حتت �سمع وب�صر الر�أي العام
البحريني بح�سب توجيهات جاللة
ن�ص املقرتحات
امل���ل���ك ل��ك��ي ت���ك���ون ق���رارات���ه���ا �أك�ث�ر
م��ق�ترح��ات جمعية امل��ن�بر للجنة
م�صداقية.
احل��ك��وم��ي��ة ال�برمل��ان��ي��ة امل�����ش�ترك��ة
�إدارة الهيئة
لإع������ادة ب��ح��ث م�����ش��روع��ي ق��ان��وين
وتطرق املحور الثالث �إلى ت�شكيل التقاعد
جم���ل�������س �إدارة ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة
مقدمة
ل���ل���ت����أم�ي�ن ،واال����س���ت���ث���م���ار الأم���ث���ل
لأم������وال ال�����ص��ن��ادي��ق ال��ت��ق��اع��دي��ة� ،أثارت �إحالة م�شروعي التقاعد �إلى
و�ضرورة �ضم خرباء ومتخ�ص�صني ال�برمل��ان ح��ال��ة م��ن القلق واللغط
و�أ������ص�����ح�����اب ك������ف������اءات ي���ت���م���ي���زون ال�شديدين بني املواطنني نظراً لأن

التقاعد ميثل �أهمية بالغة ومي�س
كل مواطن بحريني وعائلته ،ولقد
�أح����دث����ت ت��وج��ي��ه��ات ج�ل�ال���ة امل��ل��ك
امل���ف���دى ب�����إع����ادة ب��ح��ث م�����ش��روع��ي
قانوين التقاعد حالة من االرتياح
واالطمئنان ب�ين املواطنني بعدما
انتابتهم حالة من الذعر واخلوف،
وب��ن��اء عليه ف�إننا يف جمعية املنرب
الوطني الإ�سالمي وم�ساهمة منا
يف حل م�شكلة كربى كالتقاعد تهم
جموع امل��واط��ن�ين ،و�سعياً للحفاظ
على احلقوق واملكت�سبات التقاعدية
وحت��ق��ي��ق امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة نتقدم
�إل���ى اللجنة احلكومية الربملانية
امل�شرتكة لإع���ادة بحث امل�شروعني
مبلخ�ص ل��ر�ؤي��ت��ن��ا ال�����ش��ام��ل��ة ح��ول
ق�����ض��ي��ة ال���ت���ق���اع���د وال����ت����ي ���س��ن��ق��وم
ب��ن�����ش��ره��ا خ��ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ق��ب��ل��ة،
وفيما يلي ن�ص ملخ�ص ر�ؤية املنرب
الوطني الإ�سالمي:
�أو ًال � -سحب م�شروعي القانون:
ن����رى �����ض����رورة ���س��ح��ب م�����ش��روع��ي
القانون م��ن ال�سلطة الت�شريعية
كمبادرة ح�سنة تزيد م��ن تطمني
النا�س و�إزال��ة القلق الذي ينتابهم
با�ستمرارية وجود امل�شروعني لدى
ال�سلطة الت�شريعية ،ولدينا الكثري
من ال��دواف��ع وامل�ب�ررات التي تقف
وراء مطالبتنا ب�سحبهما ورف�ض
ترقيع القانون وتتمثل فيما يلي:
• م�����ش��روع��ا ال��ق��ان��ون بحالتهما
احل�����ال�����ي�����ة م�����رف�����و������ض�����ان ����ش ً
���ك�ل�ا
وم���������ض����م����ون����اً لأن������ه������م ي�������س���ل���ب���ان
املتقاعدين حقوقهم واليقدمان
حلو ًال (اكتوارية) لل�صناديق.
• مالحظات د�ستورية وقانونية
و�شكلية ع��ل��ى م�����ش��روع��ي ال��ق��ان��ون
وخ�����ص��و���ص��اً �أن��ه��م��ا ينتق�صان من
���ص�لاح��ي��ات ال�����س��ل��ط��ة الت�شريعية
وي��ح��والن��ه��ا لل�سلطة التنفيذية
وه���ذا مي��ث��ل ت��راج��ع��اً ع��ن امل�����ش��روع
الإ�صالحي جلاللة امللك.
• يخالف امل�شروعان مبد�أ الف�صل
ب�ين ال�����س��ل��ط��ات ال����ذي ن�����ص��ت عليه
املادة ( )32من الد�ستور «يقوم نظام
احلكم على �أ�سا�س ف�صل ال�سلطات

الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية
م����ع ت���ع���اون���ه���ا وف����ق����اً لأح����ك����ام ه���ذا
ال����د�����س����ت����ور ،والي������ج������وز لأي م��ن
ال�سلطات الثالث التنازل لغريها
ع���ن ك���ل �أو ب��ع�����ض اخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا
املن�صو�ص عليها يف ه��ذا الد�ستور،
و�إمن���ا يجوز التفوي�ض الت�شريعي
املحدَّد بفرتة معينة ومبو�ضوع �أو
مو�ضوعات بالذات ،وميار�س وفقاً
لقانون التفوي�ض و�شروطه».
• م����� ْن�����ح امل�����������ش�����روع��ي��ن ج��م��ي��ع
ال���������ص��ل�اح����ي����ات ل���ه���ي���ئ���ة م��ع��ي��ن��ة
ه����ي ف���ك���رة ت���دع���و ل����زي����ادة ال���ه���در
والالم�س�ؤولية.
• عدم وجود مادة قانونية مهمة
يف ه��ذا امل�شروع ،كانت موجودة يف
القانون احلايل والبد من احلفاظ
عليها والتي تن�ص على «يف جميع
الأح������������وال الي�����ج�����وز االن���ت���ق���ا����ص
م���ن امل���زاي���ا ال��ت��ق��اع��دي��ة او زي����ادة
ا�شرتاكات التقاعد �إال بقانون».
ثاني ًا  -ت��و���س��ي��ع ت�شكيل اللجنة
احل��ك��وم��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة امل�����ش�ترك��ة:
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات ج�ل�ال���ة امل��ل��ك
امل���ف���دى ب�������ض���رورة �إح�������داث ح��ال��ة
من التوافق العام املجتمعي حول
ال��ت��ق��اع��د ،واحل���ف���اظ ع��ل��ى ح��ق��وق
ومكت�سبات امل��ت��ق��اع��دي��ن ،ك��ان من
الأهمية وال�����ض��رورة �أن اليقت�صر
ت�����ش��ك��ي��ل ال���ل���ج���ن���ة ع���ل���ى ط���رف�ي�ن
ف��ق��ط وه��م��ا احل��ك��وم��ة وال�سلطة
الت�شريعية حيث �إن هناك �أطرافاً
�ضمها �إلى
�أخرى مهمة كان يجب ُّ
اللجنة امل�شرتكة ،وعليه ف�إننا يف
هذا ال�صدد نرى ما يلي:
• �ضرورة تو�سيع ت�شكيل اللجنة
ل��ت�����ض��م مم��ث��ل�ين ع���ن امل��ت��ق��اع��دي��ن
وم�����ؤ�����س���������س����ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين
وع�����دد م���ن ال���ك���ف���اءات واخل��ب��راء
وامل���ت���خ�������ص�������ص�ي�ن ال����ق����ان����ون����ي��ي�ن
واالق���ت�������ص���ادي�ي�ن واالج��ت��م��اع��ي�ين
وال���ع���م���ال م����ن ذوي امل�����ص��داق��ي��ة
والكفاءة والنزاهة �ضمن اللجنة
ل��ل��و���ص��ول �إل�����ى ال���ت���واف���ق امل��ن�����ش��ود
تنفيذاً لتوجيهات جاللة امللك.
• ي���ج���ب �أن حت���ظ���ى م��ن��اق�����ش��ات

وم�������������داوالت ال���ل���ج���ن���ة امل���� َ���ش��� َّك���ل���ة
بال�شفافية وامل�صداقية و�أنْ تكون
حت���ت ���س��م��ع وب�����ص��ر ال������ر�أي ال��ع��ام
ال���ب���ح���ري���ن���ي ب��ح�����س��ب ت��وج��ي��ه��ات
ج�لال��ة امل��ل��ك لكي ت��ك��ون قراراتها
�أكرث م�صداقية.
• الينبغي للجنة �أن ت�صدر �أية
تو�صية مت�س بحقوق ومكت�سبات
امل����ت����ق����اع����دي����ن وامل������واط������ن���ي��ن وال
�أن ت��خ�� ِّف�����ض ���س��قْ��ف االم���ت���ي���ازات
التقاعدية مثل ال��زي��ادة ال�سنوية
ومكاف�أة نهاية اخلدمة وغريها.
• الب��������د م������ن درا��������س�������ة ج��م��ي��ع
التو�صيات ال�����ص��ادرة ع��ن ال�سلطة
ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة ودي����������وان ال���رق���اب���ة
املالية وجلنة التحقيق الربملانية
اخلا�صة باملتقاعدين التي ُ�ش ِّكلت
يف الف�صل الت�شريعي الأول ،مروراً
بتو�صيات اللجنة الربملانية امل�ؤقتة
لدرا�سة حت�سني �أو�ضاع املتقاعدين
وتو�صيات اخلرباء واملتخ�ص�صني.
ثالث ًا  -ت�شكيل جمل�س �إدارة الهيئة
ال���ع���ام���ة ل���ل���ت����أم�ي�ن االج���ت���م���اع���ي،
واال�����س����ت����ث����م����ار الأم�����ث�����ل لأم�������وال
ال�صناديق التقاعدية:
• ���ض��رورة ت�شكيل جمل�س �إدارة
الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي
اجلديد من ذوي اخلربة والكفاءة
االق����ت���������ص����ادي����ة واال����س���ت���ث���م���اري���ة
امل�شهود لهم بالنزاهة وال�شفافية
ل��ك��ي ُت�����س��ت��ث�� َم��ر �أم�����وال ال�����ص��ن��ادي��ق
التقاعدية بال�شكل الأمثل للق�ضاء
على ال��ع��ج��ز ،ومتثيل ك��ل اجلهات
ومن ذوي اخلربة والكفاءة مبن يف
ذلك العمال.
• �ضمان ال��ت��زام جمل�س الإدارة
ب��ع��ق��د اج���ت���م���اع���ات دوري������ة ووق���ف
انقطاع االجتماعات امل�ستمر منذ
فرتة.
• م���راج���ع���ة ���ش��ام��ل��ة ل�����س��ي��ا���س��ات
اال�ستثمار احل��ال��ي��ة ،وو���ض��ع نظام
ج���دي���د لإدارة اال����س���ت���ث���م���ار ،مب��ا
ي�ضمن رفع كفاءة القائمني عليه
وزيادة العوائد.
• ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ����ض���رورة ف�صل

جمل�س ادارة �شركة �إدارة الأ�صول
 وهي ال�شركة املعنية ب�إدارة �أموالالتقاعد  -عن جمل�س ادارة الهيئة.
• ع��ل��ى وزارة امل��ال��ي��ة ����س���داد ما
ت��ب��ق��ى م����ن ال����ت����زام����ات احل��ك��وم��ة
ِق َبل ال�صناديق التقاعدية ،والتي
�أ���ش��ار �إليها تقرير دي���وان الرقابة
امل��ال��ي��ة والإداري�������ة ال�����س��ن��وي للعام
.2016/2015
• التزام الهيئة العامة للت�أمني
االجتماعي باال�ستثمار يف ال�سوق
امل��ح��ل��ي��ة وف���ق���اً مل���ب���د�أ ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة
القائم على اال�ستثمار الأف�ضل.
• درا�سة �إ�شراك العمال الأجانب
يف ال�����ت������أم��ي��ن مل����ع����اجل����ة امل�����ش��ك��ل��ة
االك������ت������واري������ة امل�������وج�������ودة يف ك��ل
ال�صناديق التقاعدية نظراً لزيادة
امل�ستحقني مع مرور الزمن وثبات
او نق�صان امل�شرتكني.
رابع ًا  -مطالبات:
• ر ْف�������������ض امل���������س����ا�����س ب���ح���ق���وق
ومكت�سبات املتقاعدين ب���أي �شكل
من الأ�شكال.
• توحيد �سقف الراتب اخلا�ضع
ال���س��ت��ق��ط��اع اال����ش�ت�راك يف جميع
ال���ق���ط���اع���ات ،ف�ل�ا ُي���ع��� َق���ل ح�����ص��ول
ال��وزي��ر وبع�ض ال�شخ�صيات على
معا�شات تقاعدية ت�صل �إل��ى �أكرث
م��ن ت�سعة �آالف دي��ن��ار يف ال��وق��ت
الذي ينخف�ض فيه ذلك يف القطاع
اخلا�ص �إلى � 4آالف دينار.
• �إل��غ��اء �صندوق تقاعد ال���وزراء
وال��ن��واب وال�����ش��وري�ين وم�ساواتهم
باملواطنني.
• و���ض��ع ال�ضوابط لأي م��ق�ترح �أو
تو�صية م��ن اللجنة بعدم الإ���ض��رار
ب����ذوي ال���دخ���ل امل���ح���دود وامل��ت��و���س��ط
و�أي����ة مكت�سبات وام��ت��ي��ازات ح�صل
عليها املتقاعدون يف الفرتة املا�ضية.
• زيادة متديد عمل املوظف �إلى
خم�س �سنوات �إ�ضافية ورف��ع �سن
ال��ت��ق��اع��د �إل����ى  65ي��ج��ب �أن يكون
اختيارياً للموظف �إذا �أراد التمديد
من عدمه.

