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 التقاعد بداية.. أم نهاية
 

ي تعبر عن الشعور 
ي مجتمعاتنا العربية يعتقد البعض بأن كلمة التقاعد هي الكلمة الت 

 
ف

 د المأساوي الذي ينتاب الشخص بعد إحالته للتقاعد فيشعر باإلحباط حيث ال توج
ي عليه مواجهتها او مشكالت عليه ايجاد الحلول المناسبة أو اقتناص 

تحديات ينبغ 
ام بأجندة االجتماعات.   الفرص أو مشاري    ع يجب المنافسة عليها او االلب  

القول بأن الشعور والحالة النفسية سوف تكون عادية أو سوف يعتاد  عال أستطي
 المتقاعد عىل هذه الظروف بصورة طبيعية. 

ي 
 
  نفس الوقت يجب طرح هذه األسئلة. ولكن ف

هل هناك نوادي خاصة للمتقاعدين؟ هل هناك ملتقيات خاصة بالمتقاعدين؟ هل 
اتيجية الستقطاب  اتيجية واضحة للمتقاعدين؟ هل هناك اسب  هناك اسب 

 المتقاعدين؟
ي خدمة المجتمع فلديه حقوق يجب االهتمام 

 
 من ثالثي   سنه ف

المتقاعد أمض  أكبر
ي المجتمع. به وعدم 

 
 تهميش دوره ف

ات المتقاعدين، واالستفادة منها واستغاللها بما  ويجب عدم االستهانة بطاقات وخبر
 يفيد وينفع المجتمع. 

خاصة وانه توجد أعداد من المتقاعدين الذين هم بحاجة لوظيفة، ولديهم قدرة 
نفسية وجسدية تؤهلهم للعمل لذلك يجب استغالل تلك الطاقات المهدرة، 

اء من خارج واال  ي شت  المجاالت بدال من استقطاب موظفي   وخبر
 
ستفادة منها ف

 الدولة. 
ي القطاعات الحكومية 

 
ي اللجان االستشارية ف

 
كإعطاء ورش العمل والدخول ف

وع خاص وكذلك المشاركة  ي أو البدء بمشر
والقطاعات الخاصة. أو العمل بدوام جزئ 

ي الفعاليات المختلفة. 
 
 ف

ة منها وجود الموقع وبفضل الرؤية المست قبلية لهيئة التقاعد والمعاشات مبادرات كثب 
ي تفيد المتقاعد كذلك لديهم فريق 

الرسمي الذي يتمتع بالكثب  من المعلومات الت 
وع بطاقة  متكامل يتمتع برحابة وسعة الصدر الستقبال المراجعي   ولديهم مشر

ي القطاعات المختلفة م
 
ي تفيد المتقاعدين ف

ان الخصومات الت  ثل االتصال والطب 
يات.   والمشب 

يجب ان تكون هناك دورات او لقاءات دورية للموظفي   سواء الجدد او المقبلي   عىل 
ية بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات  التقاعد تقوم به إدارة الموارد البشر

ي مختلف المجاالت  االجتماعية. 
 
المتقاعد عنرص فاعل يجب تفعيل دوره ف

 الفعاليات. و 
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ي طالب )اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك  يقول اإلمام عىلي بن أئر
 تموت غدا(. 

 
 حسن األنصاري ةبثين د. 

ية ي وموارد بشر اتيجر  مستشار تخطيط اسب 
 


