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الرؤيا
تحقيق اإلمتياز يف مامرسة مهنة التمريض يف امليادين األربعة: التطبيق،    

التعليم، اإلدارة والبحث.

الرسالة
إداء دور ريادي يف حامية مهنة التمريض وتطويرها، من أجل تدعيم    

صحة الفرد واملجتمع يف لبنان ومحيطه.

التوجهات االسرتاتيجية
تقوية دور نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان   •

تعزيز قدرات املمرضات واملمرضني من أجل تطبيق معايري الجودة   •
يف مامرسة املهنة  

تعزيز قاعدة معلومات تتعلق مبهنة التمريض يف لبنان وتطويرها  •
تعزيز الرشاكة والتحالفات االسرتاتيجية عىل املستويني: املحيل   •

والدويل
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 األهداف االسرتاتيجية

الهدف االسرتاتيجي األول:  .1   
حامية املمرضات واملمرضني واملحافظة عىل حقوقهم ودعمها

تحسني بيئة العمل  .1.1  

النشاطات:   

مراجعة سلّم الرتب والرواتب ووضعها يف صيغتها النهائية وتعميمها عىل املعنيني  •
تطبيق رشوط العمل املقرتحة من قبل النقابة والعمل عىل إصدار مراسيم تلزم أصحاب   •

العمل بتطبيقها

الحامية من املخاطر وحوادث العمل من خالل:      •
تعريف املمرضات واملمرضني، بفضل ندوات وورشات عمل، عىل وسائل الحامية من   -

أخطار املهنة وحوادث العمل

وضع آلية لرصد األخطار املهنية وحوادث العمل التي تتعرض لها املمرض/ة بهدف   -

نرشها وأخذ العرب منها

1,2.  تأمني الضامن الصحي واالجتامعي للممرضات واملمرضني  

النشاطات:   

تحفيز املمرضات واملمرضني عىل اإلنتساب اىل مرشوع التقاعد وصندوق التعاضد بفضل   •
ندوات ولقاءات تحيا يف جميع املناطق اللبنانية

وضع خطة تسويقية وترويجية لالعالن عن مرشوع التقاعد وصندوق التعاضد  •
وضع صندوق التقاعد واملساعدات االجتامعية قيد التنفيذ  •

تحسني صورة املهنة  .1,3  

النشاطات:   

إجراء دراسة مدى رىض املمرضات واملمرضني عن وضعهم يف املهنة  •
وضع خطة إعالمية مفّصلة لبلورة صورة املمرض واملمرضة ودورهام يف املجتمع  •

مراقبة صورة املمرضة يف االعالم وإتخاذ التدابري الالزمة لتحسينها يف حال تشويه هذه       •
الصورة

إعطاء منح تحصيل شهادة البكالوريوس يف علوم التمريض لطالب املدارس املتفوقني )وضع   •
 معايري العطاء املنح(
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الهدف االسرتاتيجي الثاين:  .2   
تعزيز املهنة من حيث املامرسة والتعليم وتطويرها

تعزيز حس املسؤولية لدى املمرضات واملمرضني  .2,1  

النشاطات:   

مراجعة آداب املهنة وأخالقياتها والعمل عىل إصدارها بقانون من املجلس النيايب وتعميمها  •
تنظيم لقاءات وندوات، وورشات عمل يف سبيل متكني املمرضات واملمرضني من أداء   •

عملهم  يف وظائفهم عن طريق ترسيخ معرفتهم لحقوقهم وواجباتهم

تشجيع املمرضات واملمرضني عىل التبليغ عن شكواهم وتعريفهم آليّة املتابعة  •
إتخاذ االجراءات التأديبية بحق املمرضات واملمرضني الخارجني عىل قانون املهنة وواجباتها     •

وآدابها

تحفيز املمرضات واملمرضني عىل االلتزام مبعايري آداب املهنة واخالقها عن طريق تعميمها    •
يف مراكز العمل

إصدار نرشات تّعرف عن عمل املجلس التأديبي وأخرى تحدد كيفية االبالغ عن األخطاء   •
 املهنية

املشاركة يف تقييم املؤسسات الصحية  .2,2  

النشاطات:   

العمل عىل إدراج النقابة يف اللجان املكلفة مراقبة تصنيف املستشفيات واملراكز الصحية  •
مشاركة النقابة مشاركة فّعالة يف وضع أسس تقييم القطاع التمرييض ومراجعتها  •

إجراء مسح شامل دوري للعاملني يف املهنة ومستوياتهم  • 

السهر عىل تحديث قانون مامرسة املهنة وتطبيقه  .2,3  

النشاطات:   

مراقبة تطبيق قانون مامرسة املهنة يف كافة امليادين  •
وضع اإلطار القانوين للتمريض املنزيل من خالل:  •

دراسة وضع الرشكات أو املؤسسات الحايل التي تعنى بالتمريض املنزيل وتقيّمه  -

مراجعة رشوط فتح املؤسسات التي تعنى بالتمريض املنزيل وإعادة النظر فيها لتحديثها   -

مبا يؤمن سالمة العمل وجودته

التنسيق مع وزارة الصحة العامة والدوائر املختصة لوضع آلية مراقبة التمريض املنزيل  -
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تطوير قدرات املمرضات واملمرضني عن طريق التعليم املستٌمر  .2,٤  

النشاطات:   

وضع املعايري واألطر الخاصة بأرصدة التعليم املستمر والعمل عىل حمل املسؤولني عىل   •
االعرتاف بها

رسم خطة للتعليم املستمر مبنية عىل تقييم دوري لحاجات املمرضات واملمرضني يف كافة   •
املناطق اللبنانية

تعزيز دور النقابة يف وضع أسس تعليم مهنة التمريض يف لبنان واإلرشاف عىل تطبيقها  .2,٥  

النشاطات:   

العمل عىل وضع برامج التجسري بني التعليم املهني والتعليم الجامعي مبشاركة وزارة   •
الرتبية والتعليم العايل

التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم العايل ملراجعة برامج املعاهد والجامعات املتخّصصة    •
بالتمريض

التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم العايل لتقييم املعاهد والجامعات املتخّصصة بالتمريض  • 

الهدف االسرتاتيجي الثالث:  .3   
تدعيم قدرات النقابة ومواردها البرشية واملادية واملالية

تنظيم املوارد البرشية و تطويرها  .3.1  
  

النشاطات:   

تنظيم العمل االداري من خالل:  •
رسم البنية الرتاتبية ووضع توصيف وظيفّي لجميع العاملني  -

إعداد برنامج توجيهي لألعضاء وللموظفني الجدد  -

توثيق آليات عمل النقابة اإلداري وتطويرها  -

وضع آلية لتنظيم كل نشاط أو حفل وتقييمه  -

تحديد مسار التواصل وإتخاذ القرارات بني النقيب واملجلس واملوظفني واللجان  -

وضع نظام داخيل للموظفني  -

تفعيل دور اإلدارة واملجالس واللجان املتفرعة   •
وضع آلية لتحفيز أعضاء املجلس واللجان لإللتزام بالنقابة )توفري دعم مادي ومعنوي   -

لألعضاء(

إستقطاب الكوادر التمريضية للعمل داخل املجالس واللجان  - 
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تنظيم املوارد املادية وتطويرها  .3.2  

النشاطات:

بناء وتحديث قاعدة معلومات يف ترصف األعضاء وتطويرها:  •
العمل عىل تزويد النقابة بالنرشات والكتب الصادرة عن كافة املنظامت الدولية   -

املتعلقة بالصحة أو التمريض )القوانني(

تقييم النظم املعلوماتية وفعاليتها )الرسعة، كمية االستيعاب(  -

إنشاء مراصد وظيفية للمهنة يف لبنان  -

تحديث مبنى النقابة الحايل  -

)online أو Liban Poste تأمني خدمات لتسهيل عمل املمرضني )إنجاز املعامالت عرب ال  -

تأمني الرسعة يف إنجاز املعامالت وسهولتها  - 

تنظيم املوارد املالية وتطويرها  .3.3  

النشاطات:   

وضع خطة لتغذية صندوق النقابة من خالل :  •
فتح اعتامدات يف عدة مصارف للحصول عىل تسهيالت يف القروض  عىل فوائد تنافسية  -

-  تحفيز املمرضني عىل اإلنتساب اىل صندوق التعاضد وعىل تسديد االشرتاكات السنوية  

لإلفادة من خدمات هذا الصندوق ومن التأمينات الصحية ومن مرشوع التقاعد...

تقديم خدمات  للحصول عىل حسومات تتناول بطاقات السفر والبنزين ومخازن االطفال ...  -

تنظيم نشاطات ترفيهية وإجتامعية لتغذية صندوق النقابة )عشاء، رحالت(  -

العمل عىل إصدار طابع بريدي   -

تأمني ممولني لنشاطات النقابة )رشكات أدوية، مؤسسات صحية أو تعليمية(  -

تأمني إعالنات ملجلة النقابة  -

تأمني هبات أو مساعدات لها  - 

الهدف االسرتاتيجي الرابع:  .٤   
تعزيز صورة النقابة عىل املستويني املحيل والدويل

تعريف النقابة اىل الرشكاء  .٤.1  

النشاطات:   

إقامة برامج توعية وتوجيه حول دور النقابة )طالب التمريض، املجتمع(  •
إعداد كتيب رسمي عن النقابة )تاريخ النقابة، رسالتها، رؤياها وأهدافها(  •

متثيل النقابة يف املؤسسات االدارية والهيئات اإلجتامعية أو النقابية التي تهتم بالتمريض   •
وتعنى به

تعميم الخطة اإلسرتاتيجية والنظام الداخيل والقوانني الخاصة باملهنة  •
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رسم خطة الظهور اإلعالمي: املريئ واملسموع واملكتوب:  •
التعاقد مع مستشار إعالمي  -

إجراء مقابالت إذاعية وتلفزيونية، ونرش مقاالت صحفية  -

إصدار بيانات حول أي نشاط أو رأي أو موقف تتقّدم به النقابة  -

توثيق كافة نشاطات النقابة وعرضها يف املناسبات كافة  - 

تعزيز التواصل بني النقابة ورشكائها  .٤.2  

النشاطات:   

تفعيل إعتامد التكنولوجيا )بريد الكرتوين، بريد، فاكس، رسائل هاتفية، إجتامعات عرب   •
الفيديو, صفحة الكرتونية(

-إعداد منشورات النقابة وتوزيعها )مجلة تعنى بأخبار النقابة ونشاطاتها ومبا يصدر عنها   •
من بيانات(

تنظيم زيارات يقوم بها مجلس النقابة وأعضاء اللجان للممرضات واملمرضني عىل االرايض   •
اللبنانية كافة 

إستطالع رأي املمرضات واملمرضني حول حاجاتهم املتعلقة بشؤون املهنة  •
وضع  هيكلية النظام الداخيل للمندوبني وإقراره لتفعيل دور النقابة يف املحافظات كافة  •

تحديث املعلومات الخاصة باملنتسبني )الوضع الدميوغرايف، مكان عملهم ...(  •
التنسيق مع كافة الرشكاء املعنيني بالصحة والتنمية )الوزارات، املؤسسات والهيئات   •
الحكومية واملدنية والنقابات( واملشاركة يف أخذ القرارات التي تعود ملصلحة مهنة 

التمريض

متثيل النقابة يف املجالس التمريضية اإلقليمية والدولية:  •
املشاركة يف املؤمترات الدولية  -

تزويد املنشورات التمريضية الدولية مبقاالت تتناول النقابة يف مختلف حقولها   - 

لعب دور ريادي لدعم  أسس مهنة التمريض العلمّية  .٤.3  

النشاطات:   

رسم خطة للتعليم املستمر يف كافة املناطق اللبنانية  •
التحضري ملؤمتر علمي كل ثالث سنوات  •

املشاركة يف االبحاث العلمية ودعمها  •
املشاركة يف املؤمترات املحلية والدولية ودعمها  •

وضع املعايري واألطر الخاصة بأرصدة التعليم املستمر والعمل عىل حمل املسؤولني   •
لإلعرتاف بها

التنسيق مع وزاريت الصحة العامة والتعليم العايل إلجراء امتحان الجدارة  •
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

 سن الفيل، بريوت هول، بولفار بيار أمني الجميل
صندوق بريد : 553١١

+٩6٤٩٠-١-١77٤  :  تلفون 
+٩6١-7٩-٠33٢58  :  موبايل 
+٩6٤٩٠-١-١776  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:

 
 orderofnurseslb

  
 
 
 OrderofNurseslb    

OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


