
 

 007/2020الرقم 

 2020 اذار  22  بيروت في 

 
 بيـــان الـــى وسائـــل االعــــالم

 
البيان التالي : في لبنان صدر عن المجلس التنفيذي التحاد نقابات موظفي المصارف 

 
 " في تزايد بالرغم من الجهود التي ُتبذل على Coronaيأسف مجلس االتحاد أن تستمر االصابات بوباء الـ " 

أكثر من صعيد من أجل الحد من انتشاره ، والذي ُيحاَرب بحسب االخصائيين في مجال االوبئة من خالل الحجر المنزلي 

 وتجّنب التجمعات على اختالفها .

 
ُيناشد مجلس االتحاد الحكومة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الى مراعاة أوضاع العاملين في 

القطاع المصرفي الذين من حّقهم حماية أنفسهم وعائالتهم من التقاط العدوى التي تنقل اليهم في مراكز العمل بالرغم من 

التدابير الوقائية التي اتخذتها إدارات المصارف من أجل حمايتهم وحماية العمالء الذين ما زال بعضهم يتعاطى مع هذا 

الوباء باستخفاف ومن دون وقاية ، وخير دليل كثافة الحضور الى فروع المصارف من أجل تنفيذ عمليات نقدية يمكن 

تنفيذها من خالل أجهزة الصراف االلي ، ناهيك عن القرارات الُمتشددة التي اتخذتها الجهات االمنية بدءاً من صباح اليوم 

  للحد من التجمعات ومن التنقل بهدف إجبار المواطنين على تطبيق الحجر المنزلي .2020 آذار 22االحد في 

 
يتمنى مجلس االتحاد من حاكمية مصرف لبنان تأجيل جلسة المقاصة الُمقررة غداً االثنين وتحديدها في موعد 

الحق تجنباً من تجمع أكثر من سبعين مندوب مصرف في غرفة واحدة ، مع العلم بأن مصرف لبنان كان قد اّتخذ كل 

التدابير الوقائية ، ولكن مستلزمات تأمين عمل غرفة المقاصة يشّكل خطراً على الزمالء المندوبين الذين سيضطرون الى 

 االنتقال من مصارفهم الى مصرف لبنان واالختالط مع عدد غير قليل من المواطنين .

 
إن التدابير التي اتخذتها القوى االمنية في بيروت وعدد من البلديات في محاربة تفشي هذا الوباء ستؤدي حتماً 

 الى شل الحركة االقتصادية ، وهذا سيؤدي الى شبه توقف للعمل في المصارف . 

 
بناًء عليه ، يتمنى مجلس االتحاد على جمعية مصارف لبنان إعادة النظر بنظام العمل في المصارف والموافقة 

على مقترحات االتحاد بهذا الخصوص والتي أرسلها الى رئيس جمعية مصارف لبنان ، على أن ُتطّبق من صباح غد 

 االثنين ، مع االخذ بعين االعتبار تأمين كل الخدمات الضرورية للمواطنين والمؤسسات وسالمة العاملين في المصارف .

 
ُيجدد مجلس االتحاد التزامه حماية حقوق العاملين في المصارف من خالل العمل على تأمين بيئة عمل سليمة 

 " ، فموظف المصرف من حقه حماية نفسه وعائلته وبالتالي حماية الزبائن وكافة المواطنين من Coronaخالية من الـ " 

 الوباء كغيره من اللبنانيين .
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