
“األعلى للمرأة” و“النسائي” يتباحثان في آليات التعاون
عقد المجلـــس األعلى للمرأة اجتماع عمل 
مـــع االتحاد النســـائي البحرينـــي في إطار 
أعمـــال اللجنـــة المشـــتركة المشـــكلة بيـــن 
الجهتين، حيث خصصت أعمال االجتماع 
لمناقشـــة انعكاســـات الوضـــع الراهن على 
شـــؤون األســـرة البحرينيـــة ولمتابعـــة كل 
مـــا يلـــزم لتجويـــد الدعـــم المقـــدم للمـــرأة 
البحرينيـــة في ظل الظروف االســـتثنائية 

التي فرضتها جائحة “كوفيد 19”.
وأكدت القائم بأعمال مساعد األمين العام 
الشـــيخة دينا بنت راشـــد آل خليفة خالل 
اللقـــاء الـــذي جـــرى عـــن بعـــد أن المجلس 
والجمعيـــات  االتحـــاد  دور  علـــى  يعـــول 
النســـائية المنضوية تحت مظلته في ظل 
اســـتمرار خطورة هـــذه الجائحـــة لمتابعة 

وأســـرتها  البحرينيـــة  المـــرأة  احتياجـــات 
وتقديم المقترحات والتوصيات الحتواء 
تداعياتها، موضحة في هذا الشأن طبيعة 
التـــي  الطارئـــة  والمبـــادرات  الخطـــوات 
اتخذهـــا المجلـــس للتعامـــل مـــع متطلبات 
الظـــرف لدعم ومســـاندة المـــرأة وللحفاظ 
علـــى مســـتويات االســـتقرار األســـري في 
البـــالد، وذلـــك في إطـــار الجهـــود الوطنية 

لجائحـــة  الســـلبية  التداعيـــات  لمواجهـــة 
“كوفيد 19”. وأشارت إلى جهود المجلس 
علـــى صعيـــد تطويـــر وتحويـــل خدماتـــه 
تحت مظلة برنامج “مستشـــارك عن بعد”، 
حيث قدمت شـــرحا مفصـــال حول طريقة 
وآليـــات عمله التي تســـتعين في مجاالت 
عدة بالخبرات والكفـــاءات البحرينية في 
تقديـــم االستشـــارات والحلـــول في كل ما 
يهـــم المـــرأة البحرينيـــة وأســـرتها، مرحبة 
بهذا الشـــأن بالتعاون المشترك مع االتحاد 
النســـائي تحت مظلة هـــذا البرنامج وذلك 

لتحقيق فائدته المرجوة. 
من جانبها، ثمنت رئيســـة االتحاد النسائي 
البحريني بدريـــة المرزوق جهود المجلس 
األعلى للمرأة برئاســـة قرينـــة عاهل البالد 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 

ـــت بالذكر  بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، وخصَّ
المبـــادرات النوعية التـــي أطلقها المجلس 
منـــه الحتياجـــات  فاعلـــة  اســـتجابة  فـــي 
المرأة البحرينية فـــي ظل الجائحة ومنها 

سداد ديون النساء المتعثرات في تطبيق 
“فاعـــل خير”، ودعم النســـاء العامالت في 

القطاع العام للعمل من المنزل.
 وقـــد قـــام االتحـــاد النســـائي مـــن جانبـــه 

بطـــرح عدد مـــن المواضيـــع ذات األولوية 
للتفاكر حـــول أولويات التعاون المشـــترك 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة فـــي المجـــاالت ذات 
العالقة بحفظ مكتسبات المرأة البحرينية 

ولما يعزز من ممارستها لحقوقها.
يشـــار إلى أن التعاون بيـــن الطرفين يأتي 
فـــي إطار مذكرة تفاهم تـــم التوقيع عليها 
تعزيـــز  علـــى  وتنـــص   ،2014 العـــام  فـــي 
فـــي  واالتحـــاد  المجلـــس  بيـــن  الشـــراكة 
مجاالت نهـــوض المرأة البحرينية، ونشـــر 
الوعـــي بأهميـــة مشـــاركة المـــرأة بصـــورة 
فاعلة فـــي الحياة العامـــة، وتكريس روح 
العمـــل الوطنـــي بمـــا يخـــدم القيـــم التـــي 
صاغهـــا ميثـــاق العمـــل الوطنـــي ودســـتور 
مملكة البحرين ويرتقي بدور وإســـهامات 

مؤسسات المجتمع المدني.
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بدء تسجيل الحصص في األستوديو الجديد بوادي السيل

بدأت نخبة من معلمي ومعلمات مدارس مملكة البحرين في تسجيل مزيد 
من الحصص التعليمية المتلفزة في األستوديو الجديد الذي أعدته وزارة 
التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم، بمدرسة وادي السيل 
االبتدائيــة اإلعداديــة للبنيــن، في عمليــة متكاملة تشــمل مختلف المراحل 

والمواد الدراسية.

ويأتي ذلك بعد أن حقق هذا المشروع 
نجاًحا الفًتا خـــالل الفصل الثاني من 
العام الدراســـي المنصـــرم، إذ نجحت 
وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي تصوير 
375 حصة متلفزة، في أستوديوهات 
وزارة شـــؤون اإلعالم، وتـــم بثها عبر 

قناة مملكة البحرين الفضائية.
وقالـــت المعلمـــة األولـــى بالرياضيات 
في مدرســـة الوفـــاء الثانويـــة للبنات 
أمل سيف: إن االستمرار في مشروع 

الحصص المتلفزة يمثل قيمة مضافة 
نوعية للعملية التعليمية، وأنا فخورة 
تقديـــم  فـــي  للمشـــاركة  باختيـــاري 
الحصـــص التـــي تمثل تجربـــة فريدة 
مـــن نوعها، والتي أتشـــرف بأن أخدم 
وطنـــي الغالي من خاللها، الســـتدامة 
الخدمة التعليميـــة، في ظل الظروف 
هـــذه  أن  وأرى  الراهنـــة،  الصحيـــة 
التجربـــة المميـــزة هـــي بمثابة دورات 
تدريبيـــة تعـــزز مـــن كفـــاءة الكـــوادر 

الوكيـــل  بدعـــم  وأشـــيد  التدريســـية، 
المســـاعد للتعليم العام والفني لطيفة 
البونوظة، والوكيل المساعد للمناهج 

واإلشراف التربوي أحالم العامر.
من جانبهـــا، قالت معلمـــة الرياضيات 
بمدرســـة الحد الثانوية للبنات شيخة 
التربيـــة  وزارة  أشـــكر  الشـــوملي: 
والتعليـــم علـــى المبادرة المشـــهود لها 
بالنجـــاح، في ظـــل الظـــروف الّراهنة، 
ولـــم أتـــردد لحظـــة واحـــدة فـــي نيل 

شـــرف المشـــاركة فـــي هذا المشـــروع 
الواجـــب  مـــن  انطالًقـــا  يأتـــي  الـــذي 
وقـــد  التعليميـــة،  واألمانـــة  الوطنـــي 
كانت تجربة رائعة وممتعة اكتســـبت 

الخبـــرات  مـــن  الكثيـــر  خاللهـــا  مـــن 
شـــعور  وإن  والمهـــارات،  والتجـــارب 
اإلنجـــاز وخدمة الوطن في مثل هذه 
الظـــروف شـــعور جميـــل وال يوصف، 

ويكفينا فخـــًرا أن مملكة البحرين قد 
نجحت في استكمال العام الدراسي، 
متغلبـــًة علـــى التحـــدي الـــذي فرضته 

جائحة “كورونا”.

معلمون: االستمرار 
في الدروس 

المتلفزة إضافة 
للعملية التعليمية

مع هيئة التأمين االجتماعي وإنقاذ صناديقها )1 - 2(
Û  كل الشــكر والقديــر لصاحــب الجاللــة الملــك المفــدى

الــذي تفضــل بإصدار المرســوم بقانون رقم )21( لســنة 
2020 بشــأن صناديق ومعاشــات التقاعد في القوانين 
الــذي تضمــن أربــع  واألنظمــة التقاعديــة والتأمينيــة؛ 
خطــوات إصالحيــة طارئة من بين 10 توصيات رفعها 
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ووافق 
عليهــا مجلس الوزراء األســبوع الماضي والهادفة إلى 
إنقــاذ الصناديق التقاعدية من االنهيار، وتمديد عمرها 
تجــاه  بالتزاماتهــا  بالوفــاء  االســتمرار  مــن  وتمكينهــا 

المؤمن عليهم.
Û  ولعــل ما كان ينقص قضية التأمينات االجتماعية منذ

البدايــة المزيــد مــن الشــفافية والتوضيح والشــجاعة، 
التأميــن االجتماعــي وصندوقهــا  فقــد أسســت هيئــة 
بموجب القانون رقم 24 لسنة 1976، وكان وقتها وما 
يزال من أحدث وأفضل القوانين في هذا المجال الذي 

وفر الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص.
Û  وقــد حــدد القانــون عنــد صــدوره مصــادر الدخــل مــن

االشــتراكات التــي يدفعهــا كل شــهر أصحــاب األعمــال 
بواقــع 11 % مــن مرتــب المؤمن عليــه، والعمال بواقع 
7 % وذلــك للتأميــن ضد الشــيخوخة والعجز والوفاة، 
إلــى جانــب 3 % يدفعهــا صاحب العمل أيًضــا للتأمين 
ضــد إصابــات العمــل، كمــا نــص القانــون علــى إلزاميــة 
توفيــر الحماية التأمينية لكل العاملين في مؤسســات 

القطاع الخاص من البحرينيين واألجانب.
Û  رســوم مــن  اســتحصاله  ســيتم  مــا  أســاس  وعلــى 

اســتثمار  مــن  المتوقعــة  العوائــد  ومــن  االشــتراكات 
أمــوال الصنــدوق، تــم تحديــد المنافــع والمزايــا التــي 
طرديــة  إًذا  فالعالقــة  عليهــم؛  المؤمــن  بهــا  ســيتمتع 
ومباشــرة بيــن الدخل الــوارد للصنــدوق والمصروفات 
التــي ســتدفع للمؤمــن عليهــم وقــت اســتحقاقها، فإذا 
اختلــت هــذه العالقــة، أي قل الدخل عــن المصروفات، 
تبــدأ الصعوبــات، ولذلــك فــإن القانــون فــي مادته رقم 
16 أصــر علــى أن “يفحــص المركــز المالــي لــكل فــرع 
مــن فــروع التأميــن في الصنــدوق مرة علــى األقل كل 
خمس ســنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر، ويجب 
أن يتنــاول هــذا الفحص قيمــة االلتزامــات القائمة....” 
وتحدد المادة ذاتها اإلجراءات التي على إدارة الهيئة 
اتخاذهــا فــي حالــة وجــود فائــض أو مــال زائــد أو في 

حالة حدوث عجز في أموال الصندوق.
Û  وقــد حــدث أول اختــالل في ميــزان العالقــة الطردية

بيــن المدخــول والمصروف في الصنــدوق عندما تقرر 
فــي العــام التالــي )1977(، اســتثناء العمــال األجانــب 
مــن إلزامية التأمين ضد الشــيخوخة والعجز والوفاة؛ 
وذلك بموجب “مرســوم بقانون رقم )12( لســنة 1977 
فــي شــأن إيقاف العمــل ببعض أحــكام قانــون التأمين 
االجتماعي بالنســبة لغير البحرينيين”، حيث نص هذا 
القانــون على أنه “يوقف مؤقًتــا العمل بأحكام التأمين 
ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة الواردة فــي قانون 
التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )24( 
لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم )27( لسنة 
1976 وذلــك بالنســبة لغيــر البحرينييــن، علــى أن يتــم 
تطبيقه عليهم فيما بعد بقرارات من مجلس الوزراء”، 
إال أنه وبعد مضي 43 سنة منذ صدور ذلك القانون لم 
تتــم حتــى اآلن إعادة تفعيل أو إعــادة تطبيق إلزامية 
تأميــن األجانــب كما نــص عليه القانون، وقــد كان رأي 
مــن قبــل وما أزال أظن أن تطبيق هــذا القانون بإعادة 
والوفــاة  والعجــز  الشــيخوخة  ضــد  التأميــن  إلزاميــة 
شــهرية  رســوم  فــرض  أو  األجانــب،  للعمــال  بالنســبة 
إضافية على كل رخصة اســتقدام عامل أجنبي ترصد 
لحساب صندوق التقاعد، قد يوفر الحل أو جزء كبير 
منه على األقل، إذ أن عدد المؤمن عليهم ضد إصابات 
العمــل مــن غيــر البحرينييــن والمدرجين في ســجالت 
الهيئة يبلغ 475,294 شخصا حسب التقرير اإلحصائي 
للربع األول من هذا العام، لكنهم جميًعا مســتثنون من 
فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، )مقارنة 

بعدد البحرينيين البالغ 97,277 شخصا(.
Û  مــن ناحيــة أخــرى ولغــرض تغطيــة العجــز؛ فــإن إعادة

إدراج غيــر البحرينييــن ضمــن التغطيــة التأمينية ضد 
الشــيخوخة والعجز والوفاة ســيكون في انســجام تام 
مــع القانــون حيــث تنــص المادة رقــم 16 منــه على أنه 
“إذا تبيــن وجــود عجــز في أموال الصنــدوق ولم تكف 
االحتياطيــات والمخصصــات المختلفة لتســويته جاز 
لمجلــس الــوزراء - بقــرار منــه بنــاء علــى عــرض وزيــر 
العامــة  الهيئــة  منــح   - االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
قرًضــا لهــذا الغرض أو زيادة نســبة اشــتراكات التأمين 
التــي يلتزم بهــا كل من صاحب العمل والعامل المؤمن 

عليه أو التي يلتزم بها أحدهما وفًقا لما يظهره الخبير 
االكتواري في تقريره بشأن أسباب العجز”.

Û  لقــد أدى قــرار اســتثناء العمالــة األجنبيــة مــن إلزاميــة
التأميــن ضد الشــيخوخة والعجز والوفــاة إلى حرمان 
الصندوق من جزء كبير جدا ومتزايد من الدخل دون 
أن يتــم المســاس أو تخفيــض حجــم المزايــا والمنافــع 
المســتحقة للمؤمــن عليهــم، كما إنه أعطــى في الوقت 
نفســه ميــزة تنافســية إضافية لصالــح العامل األجنبي 
مقارنــة بالبحرينــي بالنســبة لصاحــب العمــل، وأصبــح 
هــذا اإلجــراء يعتبــر أيًضــا ضرًبــا مــن ضــروب التمييــز 
فــي العمــل، وقد ظل صنــدوق التأمينات ســاريا يوفي 
بــكل التزاماتــه نحــو المؤمن عليهم رغم هــذه  اإلعاقة 
التــي أشــار إليها وحذر مــن عواقبها الخبيــر االكتواري 
في الدراســات الدورية التي يتم أعدادها بانتظام منذ 

البداية.
Û  أصابــت التــي  الكبــرى  الضربــة  أو  األكبــر  الخلــل  أمــا 

صنــدوق التأمينــات فقــد وقعــت عندمــا تــم تخفيــض 
رســوم اشــتراكات التأميــن ضــد الشــيخوخة والعجــز 
والوفــاة فــي العــام 1986 بواقــع الثلث، فــي ذلك العام 
تــردى الوضــع االقتصــادي فــي المنطقــة بشــكل عــام 
النفــط  أســعار  شــهدته  الــذي  الحــاد  للتراجــع  نتيجــة 
وانخفــاض ســعر البرميــل بنســبة 75 % تقريبــا عندما 
هبطت من 27 دوالرا إلى عشــرة دوالرات،. إلى جانب 
6 ســنوات منــذ  أنــه فــي ذلــك العــام كان قــد مضــت 
انــدالع الحــرب العراقية اإليرانية التي ظلت مشــتعلة 
حتــى العــام 1988 وأحدثــت آثــارا وتداعيــات ســلبية 
مدمــرة علــى اقتصــادات دول المنطقــة، بمــا فــي ذلــك 
البحريــن، فــي ذلــك الوقــت كنــت عضــوا فــي مجلــس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد شاركت في 
الحملــة التــي تبنتهــا وقادتهــا الغرفــة للمطالبــة باتخاذ 
اإلجراءات التي من شــأنها تخفيف الضغوط واألعباء 
عــن كاهل رجــال األعمال ومؤسســات القطاع الخاص 
فــي تلك الظــروف الصعبــة ولكي يتمكنــوا من تخطي 
واجتياز تلك المرحلة الحرجة، وقد تجاوبت الحكومة 
مشــكورة مــع الغرفة واســتجابت لطلبهــا باتخاذ جملة 
مــن المبــادرات والتــي كان مــن بينهــا تخفيــض رســوم 
اشــتراكات التأمين بواقع الثلث بالنســبة لفرع التأمين 
ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة، من دون المســاس 

أيًضا بالمنافع والمزايا التي يستحقها المؤمن عليهم.
Û  وفــي ســبيل التوصــل إلــى هــذا االتفــاق فقــد خــاض

أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكنت من بينهم، جوالت 
مــن المناقشــات، وعقدت سلســلة مــن االجتماعات مع 
الوزيــر المختــص وقتهــا المرحــوم الشــيخ خليفــة بــن 
ســلمان بــن محمــد آل خليفــة وزيــر العمــل والشــؤون 
االجتماعية، ومع الطاقم اإلداري والفني لهيئة التأمين 
االجتماعي برئاسة المرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم 
آل خليفــة المديــر العــام للهيئــة الذيــن كانــوا شــديدي 
أوضــاع  ســالمة  علــى  والغيــرة  والحــرص  التمســك 
الصنــدوق وحقوق المؤمــن عليهم، وحذرونا بالحقائق 
واألرقام من مغبة تخفيض االشتراكات. وال أعتقد أن 
أي ممــن ما يزال حيــا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة 
من الذين شــاركوا في المناقشــات يســتطيع أن ينسى 
تحذير خبير الهيئة، السيد بدران عندما قال في ختام 
االجتماعــات: “إن األجنــة المســتقرة اآلن فــي أرحــام 

أمهاتها لن تغفر لنا تفريطنا في حقوقها”.
Û  ،”وعلــى كل حــال، وعلى قاعــدة “أن للضرورة أحكامها

وبعــد مخاض عســير صدر المرســوم بقانــون رقم )20( 
لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين االجتماعي الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )24( لســنة 1976، حيــث جــاء 
في مادته األولى: “تخفض الحصة التي يلتزم صاحب 
التأميــن االجتماعــي  العمــل الخاضــع ألحــكام قانــون 
 1976 لســنة   )24( رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر 
بســدادها للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وقدرها 
11 % إلــى 7 % مــن أجــور المؤمــن عليهــم العامليــن 
لديــه، كمــا تخفــض الحصــة التــي يلتــزم المؤمــن عليه 
الخاضــع ألحــكام هــذا القانون بســدادها للهيئــة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة إلــى 5 % مــن أجــره الشــهري، 
ضــد  التأميــن  عــن  لالشــتراكات  بالنســبة  كلــه  وذلــك 
الشــيخوخة والعجــز والوفــاة. ويلغى كل نص ورد في 
هذا القانون يخالف هذا الحكم”؛ وهكذا طار ثلث دخل 
الصندوق من رســوم التأمين ضد الشــيخوخة والعجز 
والوفــاة، وظــل الصندوق يعاني من هذا االقتطاع في 
المداخيــل ألكثــر من 20 عاما حتــى العام 2007 عندما 

رفعت الرسوم بنسبة إجمالية قدرها 4 % فقط.
Û .وللحديث بقية غًدا
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