مقالة

نظام التقاعد واحلماية االجتماعية باي صيغة سيطبق؟
وهل سيشمل غير املنتسبني الى الضمان؟
عام  ،1942ارا د البارون االنكليزي ويليام بيفريدج بناء نظام يقوم على
مبدأ التعاضد اإلجتماعي ويعمل على معاجلة املشاكل االجتماعية
واالقتصادية التي يواجهها اجملتمع ،من هنا أسس ملشروع الضمان
اإلجتماعي البريطاني سنة وحمل هذا املشروع اسمه.
تبنت منظمة العمل الدولية مشروع البارون وأوردته بندا أساسيا ً
في اعالن فيالدلفيا عام .1944
من جهتها ،وضعت فرنسا مشروع الضمان اإلجتماعي قيد
املمارسة والتنفيذ عام  1946لتتبعها دول العالم املتقدم في وضع
مشاريع مماثلة لتأمني احلماية االجتماعية لكامل افراد اجملتمع.
عام  ،1963بدأ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عمله في
لبنان .ونحن اليوم في العام  ،2019صندوق الضمان االجتماعي في
لبنان اليستطيع القيام بكل مهامه.
وبالتأكيد ،من ابرز املعوقات التي يعاني منها الضمان هو عدم
متكنه او متكينه من ان يكون مؤسسة مستقلة ذات دور اجتماعي
واقتصادي بعيدا ً عن زواريب السياسة.
من املؤكد ان نظام احلماية االجتماعية واحلق في دخل يتناسب مع
قدرة اجملتمع ومستواه املعيشي هو حق لكل مواطن ،كل حسب
كفاءته ونوعية عمله ومبا يتناسب مع حاجات الفرد ويؤمن له
العيش الكرمي.اين اصبح قانون التقاعد واحلماية االجتماعية املوعود
والذي يتنقل بني اللجان دون ان يرسو الى نظام قابل للتنفيذ؟
من سيستفيد منه؟ متويله؟ سلبياته وايجابياته؟

ابو ناصيف
يلفت رئيس الديوان واملدير املالي في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي شوقي ابو ناصيف الى انه منذ بدء العمل بفرع نظام
تعويض نهاية اخلدمة في قانون الضمان االجتماعي اعتبارا ً من اول
أيار  ،1965بدأ العمل على نظام جديد الستبدال نظام تعويض نهاية
اخلدمة بنظام الشيخوخة أو ما يعرف حاليا بنظام التقاعد واحلماية
االجتماعية .وقد أعدت لهذه الغاية عدة مشاريع واقتراحات قوانني،
لعل أهمها مشروع القانون احملال إلى مجلس النواب مبوجب املرسوم
 ١٣٧٦٠تاريخ  ١٥كانون األول  ٢٠٠٤الذي يرمي الى تعديل بعض احكام
قانون الضمان االجتماعي وإنشاء نظام التقاعد واحلماية االجتماعية.
دُرس هذا املشروع من قبل خبراء محليني وخبراء دوليني تابعني للبنك
الدولي ومنظمة العمل الدولية ورافقه حوار اجتماعي استمر سنوات.
ابدت األطراف املعنية آرائها ومالحظاتها حول املشروع ،درسته أوال
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اللجان الفرعية ثم اللجان املشتركة وادخلت عليه تعديالت عدة وأحيل
في  ٢٠٠٨\١٠\٢٧الى الهيئة العامة جمللس النواب إلقراره .
ا ُعيد هذا املشروع من رئاسة اجمللس النيابي إلى اللجان مجددا لدراسته
على ضوء اعتراضات اصحاب العمل والعمال وشكلت لهذه الغاية
جلنة فرعية لدراسة االعتراضات واقتراح التعديالت املطلوبة ،قبل
انتهاء والية مجلس النواب السابق عقدت جلسات مكثفة بحضور
كافة الفرقاء املعنيني ومتت مراجعة مشروع القانون واقتراح التعديالت
الالزمة .تبني للجنة ان هذا املشروع اصبح بحاجة الى اعادة تقييم من
الناحية االكتوارية لتحديد كلفة النظام واالشتراكات وطريقة توزيعها.
بناء عليه ،طلبت وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان االجتماعي
من منظمة العمل الدولية اجراء تقييم إكتواري ملشروع القانون،
وذلك نظرا للخبرات التي تتمتع بها املنظمة من اجل حتديد كلفة
هذا املشروع وتوازنه املالي وحجم التقدميات نسبة حلجم االشتراكات،
واقتراح التعديالت القانونية املتعلقة بضمانات إضافية للمضمونني.
انتهى العمل بهذه الدراسة التي أعدها خبراء منظمة العمل الدولية
على ضوء التجارب العاملية واخلبرات التي اكتسبتها املنظمة في إصالح
وإعادة هيكلة أنظمة التقاعد في العالم ،عرضت املسودة على النقاش
من قبل الفرقاء املعنيني (الهيئات االقتصادية ،االحتاد العمالي العام،
وزارة العمل ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعي…) واصبح التقرير
النهائي في مراحله االخيرة.
نظام الشيخوخة وما اصبح يعرف بنظام التقاعد واحلماية االجتماعية
هو مطلب اجلميع ،وهو مطلب مزمن وهو من احد املطالب األساسية
للحراك الشعبي األخير فما هي اهم املبادئ التي قام عليها مشروع
القانون؟
يشرح ابو ناصيف هذه املبادىء وفق التالي :

 .1جلهة اخلضوع واالنتساب :نص على إلزامية خضوع املضمونني
الذين يدخلون العمل بعد وضعه موضع التنفيذ للمضمونني حاليا
الذين هم دون سن اخلامسة واخلمسني ،وعلى حق االختيار للمضمونني
الذين بلغو سن اخلامسة واخلمسني ضمن بعض الشروط ،علي ان
تضاف سنوات عملهم السابقة في ظل نظام تعويض نهاية اخلدمة
الى نظام التقاعد و تصفى حقوقهم في نظام نهاية اخلدمة وتنقل الى
النظام التقاعد.
أما املوضوع األهم في هذا االطار هو فتح باب االنتساب إلى نظام
التقاعد لفئات جديدة غير منتسبة حاليا للضمان االجتماعي
كاألشخاص اللبنانيني املقيمني في لبنان من العاملني حلسابهم
واملساعدين العائليني وأصحاب العمل ،وكذلك األشخاص اللبنانيون
العاملون في اخلارج سواء كانوا أجراء أو غير أجراء من غير اخلاضعني
إلزاميا ً لهذا النظام ،على ان يسدد هؤالء كامل االشتراكات املتوجبة
للفرع ،وفقا ملعدل دخل يختاره املنتسب من عدة معدالت للدخل حتدد
في النظام.

طبيعة النظام

 .2جلهة املنافع التي يقدمها النظام :
أ .معاش تقاعدي
• يستحق في احلاالت العادية في سن الـ  ٦٤سنة مكتملة شرط توفر
 ٢٠سنة اشتراك على االقل وميكن للمضمون ان يطلب تصفية حقوقه
التقاعدية لدى بلوغه سن الـ  ٦٠مكتملة ضمن شروط معينة،
• يستحق في احلاالت االستثنائية في سن  ٥٨شرط ان يكون للمضمون
عشرين سنة اشتراك وان يكون مصاب مبرض نفسي او جسدي يخفض
أهليته ملمارسة اي عمل بنسبة  ،٪٥١كما يسمح النظام باملقابل
للمضمون الذي بلغ سن التقاعد اي  ٦٤سنة ولم يكمل  ٢٠سنة
اشتراك ان يستمر بالعمل و باخلضوع للنظام بعد موافقة خطية من
الصندوق.
ج .معاش العجز :يستحق في حالة العجز الدائم او الكلي ،العقلي او
اجلسدي شرط ان يكون لديه  ٢٠سنة اشتراك وان تفوق نسبة العجز
الثلثني او ان يكون منتسبا للضمان قبل خمس سنوات على االقل من
تاريخ اصابته بالعجز او  ١٢شهرا في حال كان العجز ناجتا عن حادث،
يضاف الى حسابه الفردي حساب وهمي ،يحتسب وفقا لالصول احملددة
ويحول حسابه الى معاش تقاعدي.
في النظامّ ،
د .معاش اخللفاء :يستحق في حالة وفاة املضمون ،تعطى عائلته
(شريكه واوالده القصر) معاش تقاعدي ضمن شروط محددة .وفي حالة
وفاة املضمون بعد التقاعد تعطى عائلته  ٪٨٠من املعاش الذي كان
يتقاضاه املضمون قبل وفاته (مناصفة بني الشريك واالوالد)
ه .املبلغ املقطوع :يستحق عند عدم توفر شرط سنوات اإلشتراك،
فتُصفى املبالغ املستحقة للمضمون البالغ السن القانونية او
للمضمون املصاب بعجز اولعائلة املضمون املتوفي وتدفع له او الصحاب
احلق دفعة واحدة أو على أقساط ،بناء لطلبه مع امكانية حتويل املبلغ
الى معاش تقاعدي ،إذا تبّني أن قيمة هذه املبالغ كافية لتكوين احلد
االدنى للمعاش.
و .حق االستبدال :للمضمون املستحق معاش التقاعد دون خلفاء

وعن طبيعة هذا النظام يقول :يوجد عدة انواع من انظمة التقاعد
معتمدة عامليا ،االكثر تداوال هي نظام االشتراكات احملدد مسبقا
 DEFINED CONTRIBUTION SCHEMSوانظمة املنافع احملددة مسبقا
 DEFINED BENEFIT SCHEMSفي النوع االول حتدد االشتراكات التي
يجب ان تسدد مسبقا بينما تبقى التقدميات او املنافع غير محددة حلني
استحقاقها.
يعتمد معظم هذه االنظمة على مبدأ الرسملة اي جتميع االشتراكات
املسددة وفوائد استثمارها في حساب فردي للمضمون ،وحتويلها عند
االستحقاق الى معاش تقاعدي استنادا الى معادلة تتضمن عدة
عناصر تاخذ بعني االعتبار احملافظة على مالءة النظام ،بينما في النوع
الثاني حتدد املنافع او التقدميات مسبقا كأن تكون نسبة مئوية من
الكسب االخير او نسبة من معدل رواتب اخر  ١٠سنوات الخ… ،.ويعتمد
معظمها على مبدأ التوزيع اي توزيع املوارد التي تدخل صندوق التقاعد
على معاشات التقاعدية احملددة مسبقا ،ويتم تعديل االشتراكات على
ضوء املالءة املالية للنظام .كما هنالك مناذج اخرى النظمة التقاعد
جتمع بني التوزيع او التضامن والرسملة كنظام االشتراكات احملددة
االفتراضية.NOTIONAL DEFINED CONTRIBUTION SCHEME ،
صمم هذا النظام على أساس نظام االشتراكات احملددة مسبقا ً .ميّول
عن طريق االشتراكات احملددة بنسبة  ٪١٧،٢٥موزعة بنسبة ٪١٢،٢٥
على عاتق رب العمل و ٪٥على عاتق املضمون ،بينما متّول املنافع
التي يقدمها من خالل ،التمويل الفردي الترسملي املسبق ،اي يفتح
حساب فردي لكل مضمون تقيّد فيه االشتراكات وفوائد االستثمار
ويحوّل عند التقاعد إلى معاش شهري استنادا الى معادلة حسابية
(حتدد الحقا في مرسوم) .وخصص للحساب الفردي نسبة  %١٣،٧٥من
قيمة االشتراكات ،باالضافة الى التمويل التضامني التوزيعي لتغطية
األخطار املشتركة (العجز ،الوفاة ،واحلد األدنى للمعاش والنفقات
اإلدارية) وخُ صص لها نسبة  % ٣،٥٠من نسبة االشتراكات.
وعن اجلهة التي ستتولى استثمار هذه املبالغ يقول :ان استثمار أموال

ان يستبدل جزءا من مجموع حسابه الفردي ،بتعويض نقدي (ضمن
شروط محددة).
ز .حد ادنى ملعاش تقاعدي :ملن اشترك ملدة تفوق العشرين سنة وبلغ
الرابعة والستني يحدد مبرسوم( ،اقتراح ان يعادل  ٪٨٠من احلد االدنى
الرسمي لالجور)
وعن كيفية حتديد قيمة املعاش التقاعدي يوضح ابي ناصيف انه يتم
حتديد قيمة املعاش التقاعدي استنادا الى معادلة حسابية؛ فيحوّل
احلساب الفردي للمضمون الذي يتضمن قيمة االشتراكات التي سددها
صاحب العمل واملضمون مضافا اليها فوائد االستثمار ،تتضمن هذه
املعادلة العوامل التي من شأنها التأثير في تكوين املعاش ،كمعدل
احلياة بعد التقاعد ومعدل الفائدة ووجود خلفاء للمضمون،على ان
حتدد معادلة التحويل على أساس املعطيات اإلحصائية املتوافرة وذلك
مبوجب مرسوم في مجلس الوزراء.
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مقالة
صناديق الضمان االجتماعي السيما صناديق املعاشات التقاعدية
خصوصا في ظل نظام قائم على الرسملة هو موضوع جدا أساسي،
وطريقة االستثمار تنعكس على قيمة املعاش التقاعدي بشكل كبير،
وعلى االستدامة املالية للنظام ،لذلك من املفترض ان تتولى عملية
االستثمار وتوظيف األموال جلنة استثمار توضع حتت سلطة مجلس
إدارة الصندوق الذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات ،تشكّ ل من
خمسة خبراء مؤهلني باالضافة الى مدير عام الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،حائزين على شهادات دراسات عليا على االقل ولديهم خبرة
مهنية في مجال اختصاصهم ال تقل عن عشر سنوات يتم تعيينهم،
رئيسا ً وأعضاء ،مبرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .مهمة جلنة االستثمار
وضع وتطوير وتنفيذ سياسة إستثمارية للصناديق وتأمني إدارة حذرة
لألصول تأخذ بعني االعتبار السيولة الضرورية لكل صندوق لتسديد
اإللتزامات املرتقبة واحملافظة على القيمة احلقيقية ألموال الصندوق،
ملواجهة إحتماالت التضخم باالضافة الى تنويع محافظ اإلستثمار
في كل صندوق بحيث تتقلص مخاطر اخلسارة والتقلبات الكبيرة كما
تقوم بتحديد األهداف املتوقع حتقيقها لكل نوع من أنواع اإلستثمارات
باالضافة الى حتضير املوازنة السنوية املتضمنة الكلفة التشغيلية
والتي يقرّها مجلس اإلدارة.
في اطار استثمار االموال ،يعود جمللس االدارة تلزمي ادارة االصول الى
مدراء أصول استنادا الى دفتر شروط يعد لهذه الغاية ،ويُعتبر مدير
األصول مع املستخدمني التابعني له مؤمتنا ً على هذه األموال ،ويتحمل
هذا املدير املسؤولية القانونية عن األضرار التي قد تنتج عن عدم
قيامه مبسؤولياته .وعليه ان يقوم بعقود تامني حلماية الصندوق وجلنة
االستثمار واملضمونني من اخلسائر التي ميكن ان تنتج عن أي عمل تزوير
أو عملية غير قانونية يقوم بها هذا املدير او احد مستخدميه.

تخفيف االعباء
في ضوء هذه املعطيات ما هي ايجابيات وسلبيات لهذا القانون؟
يرى ابو ناصيف ان االيجابية االولى لهذا القانون ان نظام التقاعد
واحلماية االجتماعية سوف يشكل عقدا اجتماعيا جديدا يؤمن
االستقرار االجتماعي الطويل األمد ،ويعطي امال بغ ٍد أفضل للجميع.
وياتي هذا املشروع في ظل تغير جذري في بنية اجملتمع اللبناني .فحاليا،
هنالك  ٤،٨مواطن بني سن الـ  ٦٠-١٥مقابل مواطن واحد فوق سن
الستني .ومن املتوقع في العام  ٢٠٥٧ان تنخفض هذه النسبة الى ١،٦
مواطن بني سن الـ  ٦٠-١٥مقابل مواطن واحد فوق ال ،٦٠مما يعني ان
مجتمعنا سوف يصبح مجتمعا هرما بسبب ازدياد نسبة االشخاص
الذين هم في سن التقاعد مما سيؤدي الى زيادة االعباء على االجيال
اجلديدة؛ فمسؤولية االهل في مجتمعنا حاليا هي على عاتق االوالد،
لذلك كل دعم ملدخول كبار سن يخفف عن كاهل االبناء.
االيجابية الثانية انه سوف يفتح باب االنتساب االختياري الى نظام
التقاعد جلميع افراد اجملتمع سواء كانو عاملني حلسابهم اخلاص او
من اصحاب العمل ،كما سيسمح ايضا ً للبنانيني العاملني في اخلارج
باالنتساب االختياري الى النظام ،وبالتالي ،يؤمن ملن يرغب بالعودة الى
لبنان والتقاعد فيه مع حياة كرمية ومستقرة.
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توعية
اما بالنسبة لسلبيات هذا النظام ،فمن الناحية املادية ،سوف
يزيد األعباء على اصحاب العمل ويلقي اعباء جديدة على العمال؛
فاالشتراكات لفرع نهاية اخلدمة أو نظام التقاعد سوف تزاد من ٪٨،٥
من الكسب الى  ٪١٧،٢٥يتحمل املضمون  ٪٥من هذه االشتراكات
وصاحب العمل .٪١٢،٢٥
من ناحية اخملاطر ،سوف ننتقل من نظام يتحمل فيه صاحب العمل
مخاطر النظام (مبلغ التسوية وهو الفرق بني قيمة التعويض واملبالغ
اجملمعة في حساب املضمون الفردي) الى نظام يتحمل فيه املضمون
هذه اخملاطر؛ فالتزام صاحب العمل هو فقط بتسديد االشتراكات
احملددة مسبقا دون أي تعديل ،بينما املضمون عليه ان يتحمل كافة
اخملاطر كالتضخم وانخفاض القيمة الشرائية للمعاش وعدم حتقيق
مردود استثمار جيد… ،لذلك كان مطلب العمال وإدارة الصندوق ادخال
تعديالت أساسية على النظام لناحية إعطاء املضمون ضمانات محددة
وواضحة وتوزيع اخملاطر بني األطراف املعنية (اصحاب العمل العمال
والدولة او نظام التقاعد).
من املؤكد ان اي مشروع يتم اعداده بناء على معطيات معينة بحاجة
الى تعديالت تتماشى مع الظروف املستجدة .ما هي اهم التعديالت
التي يجب ادخالها على هذا املشروع؟
يعتبر ابو ناصيف انه جلهة الضمانات :املطلوب ادخال ضمانات حتد
من سلبيات النظام وجتعل منه اكثر عدالة مثال كان تضمن الدولة او
النظام حد ادنى من عائد استثمار حقيقي ( )Real Rate Returnسنوي
ال يقل عن املتوسط احلسابي ملعدل التضخم خالل املدة من بداية
اشتراك املضمون ،وحتى حتقق واقعة استحقاق املعاش ال يقل عن .،٪٢
كما هنالك خيار اخر مثال ان يضمن النظام حد ادنى متحرك للمعاش
التقاعدي على سبيل املثال ان ال يقل املعاش التقاعدي عن  ١،٣٣من
متوسط الكسب عن كامل فترة االشتراك مضروب بعدد سنوات
العمل ،وذلك مع االحتفاظ باحلساب الفردي للمضمون .كذلك ال بد من
ادخال بعد التعديالت التي تتناول تصحيح دوري للمعاشات التقاعدية
بعد التقاعد تتناسب مع التضخم وارتفاع كلفة املعيشة ،كما ال بد
ايضا من تضمني النظام سياسات لتمويل ادارة اخملاطر.
وجلهة إلزامية اخلضوع للمضمونني حاليا الذين هم دون اخلامسة
واخلمسني ،نرى في هذا اجملال انه من األفضل ان يعدل هذا الشرط
ليصبح دون اخلامسة واألربعني ،مما يفسح مجال االختيار أمام املضمونني
السيما في ظل االنتقال من نظام الى آخر.
وفي مطلق االحوال ،وبغض النظر عن طبيعة النظام وطرق متويله،
اصبح من الضروري اقرار هذا القانون واالنتقال فورا الى نظام التقاعد
واحلماية االجتماعية ،السيما ان لبنان هو من البلدان القليلة في
املنطقة التي ليس لديها نظام تقاعد للقطاع اخلاص.
اخيرا ،ال بد من القول ان الثورة كشفت عورات كثيرة في النظام
االجتماعي واالقتصادي لذلك من امللح وضع خطة سياسية اقتصادية
واجتماعية واضحة وشاملة تطال كافة فئات اجملتمع لتأمني األمن
االجتماعي وما يشتمل عليه من امن صحي وضمان شيخوخة وحقوق
وظيفية وتقاعدية.
رولى راشد

فيروس كورونا يرهب العالم
ومظمة الصحة تؤكد عدم وجود اصابات في لبنان
ماذا نعرف عن فيروس كورونا؟
فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسات واسعة االنتشار
يُعرف أنها تسبب أمراضا ً تتراوح من نزالت البرد الشائعة
إلى األمراض األشد حدةً ،مثل متالزمة الشرق األوسط
التنفسية (MERS) ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم
(السارس) .وفيروس كورونا املستجد (nCoV) هو ساللة
جديدة منالفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر.
فيروسات كورونا حيوانية املنشأ ،أي أنها تنتقل بني احليوانات
والبشر .وقد خلصت التحريات املفصلة إلى أن فيروس
كورونا املسبب ملرض سارس (SARS-CoV) قد انتقل من
قطط الزباد إلى البشر وأن فيروس كورونا املسبب ملتالزمة
الشرق األوسط التنفسية (MERS-CoV) قد انتقل من اإلبل
إلى البشر .وهناك عدة أنواع معروفة من فيروسات كورونا
تسري بنياحليوانات دون أن تصيب عدواها البشر حتى اآلن.
وتشمل عالمات العدوى الشائعة :األعراض التنفسية
واحلمى والسعال وضيق النفس وصعوبات التنفس .وفي
احلاالت األشد وطأة قد تسبب العدوى االلتهاب الرئوي
واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة والفشل الكلويوحتى
الوفاة.
وتشمل التوصيات النموذجية ملنع انتشار العدوى غسل
اليدين بانتظام ،وتغطية الفم واألنف عند العطس والسعال ،وطهو البلدان التي مت تأكيد وجود الفيروس فيها.
اللحوم والبيض بشكل كامل .ويتعني كذلك جتنب مخالطة أي باالضافة الى ذالك ،ستتم متابعة أي شخص يشتبه في تعرضه
شخص تظهر عليه أعراضاألمراض التنفسية كالسعال والعطس .لفيروس كورونا اجلديد عبر الهاتف من قبل قسم األمراض املعدية في
وزارة الصحة العامة.
الواقع في لبنان
تدعم منظمة الصحة العاملية في لبنان اخملتبر الوطني في مستشفى
رفيق احلريري اجلامعي على استيراد مواد الفحص اخملبري ()primers
لم يتم تأكيد عن أي حالة لفيروس كورونا اجلديد في لبنان .ومع ذلك ،لفيروس كورونا اجلديد لتأكيد احلاالت.
ترصد/تتابع وزارة الصحة العامة الوضع عن كثب للكشف املبكر عن أي كما انه تلقت جميع املستشفيات في لبنان إرشــادات مفصلة
إصابة بفيروس كورونا ،مبا يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية ( .)2005للتشخيص والوقاية والرعاية املتعلقة بفيروس كورونا اجلديد.
بدعم من مكتب منظمة الصحة العاملية في لبنان ،تقوم وزارة الصحة يتم ضمان سالمة املرضى واملوظفني في مستشفى رفيق احلريري
العامة بجهود كثيفة والعمل عن كثب لزيادة تدابير التأهب واجلهوزية اجلامعي من خالل جتهيز أربعة أسرة لعزل املريض ،واملعدات الالزمة
ومراقبة الوضع للحدّ من خطر دخول فيروس كورونا اجلديد إلى البلد ،للحماية ،باإلضافة إلى طاقم موظفني مدربني.
علما ً ان الوضع يشهد تطورات سريعة.
قد جهزت سابقا ً 4سرة لعزل املرض في جناح خاص في مستشفى
تقوم وزارة الصحة العامة مبراقبة وترصد املسافرين القادمني إلى بيروت رفيق احلريري اجلامعي ،وتسعى حاليا ً إلى إضافة املعدات الالزمة،
من خالل نظام مراقبة درجة احلرارة في املطار .كما تقوم ايضا ً بتوزيع للعناية باملرضى وتأمني سالمة العاملني الصحيني .وما زالت منظمة
قائمة اخملاطر على جميع الوافدين بشكل مباشر أو غير مباشر من الصحة العاملية ترصد اعداد احلاالت في العالم وفي لبنان.
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