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إنشاء نقابة إلزامية للممرضات واملمرضني يف لبنان
قانون رقم 479 تاريخ 2002/12/12 )املنشور يف الجريدة الرسمية العدد - 68- تاريخ 2002/12/17(

املعدل بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15 )املنشور يف الجريدة الرسمية العدد -17- تاريخ 2014/4/22(
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الفصل االّول: غاية النقابة

تعريف النقابة  .١  
للممرضات واملمرضني يف لبنان نقابة واحدة مركزها بريوت وهي تضم جميع املمرضات 

واملمرضني يف الجمهورية اللبنانية املجاز لهم معاطاة مهنة التمريض من وزارة الصحة العامة.

أهداف النقابة  .2  
اّن مهمة نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان هي مهنية، صحية، علمية و ادارية غايتها:   

جمع كلمة املمرضات واملمرضني واملحافظة عىل حقوقهم املعنوية واملادية ومصالحهم    • 

املرشوعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر عىل آدابها وكرامتها.

توفري الرعاية الصحية الشاملة ذات النوعية املميزة لجميع املواطنني.  •
السعي إىل تطوير مهنة التمريض من النواحي العلمية والعملية ورفع مستواها بشكل   • 

يتالءم والتطورات املهنية العاملية والتنوع يف االختصاصات.

التعاون مع وزارة الصحة العامة واإلدارات العامة واملؤسسات العامة والبلديات واملنظامت   •
املعنية بالشأن الصحي من اجل تأمني افضل املشاريع والخدمات التمريضية.

املشاركة يف رسم السياسة الصحية من خالل متثيل النقابة يف املجلس الصحي االعىل واللجان   •
واملجالس التخطيطية عىل املستوى الوطني.

إبداء الرأي يف مشاريع القوانني او اقرتاحات القوانني واألنظمة املتعلقة مبهنة التمريض بناء   •
عىل طلب املراجع املعنية.

إبداء الرأي يف إرسال البعثات وحضور املؤمترات املختصة مبهنة التمريض.  •
العمل عىل وضع األبحاث العلمية التي تخدم مهنة التمريض وترفع من مستواها وتساعد   • 

يف خدمة الشأن الصحي والطبي.

التنسيق مع النقابات املعنية والسيام نقابات االطبّاء يف ابداء الرأي وتبادل املعلومات   •
واالبحاث التي تخدم املصلحة الصحية العامة وتنعكس ايجاباً عىل صحة االنسان والبيئة.

انشاء صندوق تقاعدي لضامن الشيخوخة والعجز ووضع نظامه الداخيل وعرضه عىل وزير   •
الصحة العامة للتصديق وفقاً للقوانني املرعية االجراء.

السعي لحل املنازعات التي تنشأ بني املمرضات واملمرضني أو بينهم وبني غريهم من   • 
أصحاب املهن الصحية والطبية وحتى مع املرىض والناشئة جميعها عن معاطاة املهنة.

تأديب األعضاء من املمرضات واملمرضني الخارجني عىل قانونها وعىل واجبات املهنة وآدابها.  •
توثيق أوارص الروابط املهنية وإقامة أفضل العالقات بني األعضاء والسعي اىل إنشاء بيت املمرض.  •

العمل عىل إصدار مجلة تعنى بشؤون التمريض والعاملني فيه.  • 

إلزامية اإلنتساب اىل النقابة:   .3  
ال يحق ألي ممرضة أو ممرض معاطاة مهنة التمريض عىل جميع األرايض اللبنانية اال إذا كان 

مسجالً اسمه يف جدول النقابة.



قانون إنشاء نقابة إلزامية للممرضات واملمرضني يف لبنان  |  3  

رشوط اإلنتساب  .4  
بالنسبة للممرضات واملمرضني من الجنسية اللبنانية أو غري اللبنانيني الحائزين عىل    

شهادة يف العلوم التمريضية صادرة عن معهد مرخص له يف لبنان:

عىل من يطلب تسجيل اسمه يف جدول النقابة ان يكون حائزاً جميع املؤهالت والرشوط 

الالزمة لتعاطي مهنة التمريض عىل األرايض اللبنانية مبوجب القوانني واألنظمة النافذة وان 

يقدم طلب التسجيل اىل أمانة الرس يف مجلس النقابة مقرتناً بتوقيعه ومبيّناً بوضوح عنوانه 

ومرفقاً باملستندات التالية:

صورة مصدقة عن الهوية أو إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدقة عنه أو صورةعن جواز   -

السفر أو وثيقة السفر الصادرة من السلطات اللبنانية.

سجل عديل ال يعود تاريخه ملدة تزيد عن الثالثة أشهر.  -

صورة مصدقة عن شهادة التمريض “االجازة – البكالوريوس – االمتياز الفني – البكالوريا   -

الفنية”.

صورة مصدقة عن إجازة معاطاة املهنة الصادرة عن وزارة الصحة العامة.  -

صورتني شمسيتني مصدقتني.  -

بالنسبة للممرضات واملمرضني من غري الجنسية اللبنانية:   
ميكن لغري اللبنانيني من املمرضات واملمرضني االنتساب إىل النقابة اإللزامية يف حال توفر 

الرشوط واملؤهالت القانونية والعلمية عىل أن يرفق الطلب باملستندات التالية:

صورتني شمسيتني مصدقتني.  -

صورة مصدقة عن جواز السفر.  -

صورة عن إجازة معاطاة املهنة صادرة عن املرجع املختص يف بلد صاحب الجنسية ومصدق   -

وفقاً لألصول وال يعود تاريخها ألكرث من ثالثة أشهر.

نسخة عن الشهادة العلمية مرفقة بإفادة معادلة لها صادرة عن لجنة املعادالت املعمول   -

بها وفقاً للقوانني واألنظمة املرعية األجراء يف لبنان.

صورة مصدقة عن إجازة العمل صادرة عن وزارة العمل يف لبنان.  -

صورة مصدقة عن إجازة اإلقامة ال تقل صالحيتها عن ستة أشهر وصادرة عن املديرية   -

العامة لألمن العام.

البت بطلبات اإلنتساب  .5  
ينظر مجلس النقابة يف الطلب يف أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديم الطلب أو يف مدة    

أقصاها شهران من تاريخ التسجيل يف أمانة الرس يف مجلس النقابة ويقرر قبوله يف حال 

كان مستوفياً الرشوط القانونية وال يحق له رفض أي طلب مستوف للرشوط إال مع التعليل 

الواضح لهذا الرفض. ولصاحب القرار املرفوض مراجعة محكمة االستئناف املدنية يف بريوت 

خالل مهلة 15 يوماً من تاريخ إبالغه القرار.
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الفصل الثاين: يف تنظيم النقابة

النبذة االوىل: الجمعية العمومية   

تأليف الجمعية العمومية  .6  
تتألف الجمعية العمومية من جميع املمرضات واملمرضني املسجلة أسامؤهم يف جدول النقابة 

وترسي قراراتها عىل جميع األعضاء مبن فيهم الغائبني واملتخلفني.

النقيب ومجلس النقابة  .7  
ميثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً ملا هو مبني يف هذا القانون وذلك برئاسة 

نقيب املمرضات واملمرضني يف لبنان.

انعقاد الجمعية العمومية  .8  
)كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

تلتئم الجمعية العمومية العادية للنقابة مرة كل سنة وذلك يف أول يوم أحد ييل الخامس 

عرش من شهر حزيران. كام تلتئم الجمعية العمومية غري العادية بناء عىل قرار يتخذه مجلس 

النقابة بأكرثية الثلثني أو بناء عىل طلب يقدمه ملجلس النقابة خمس األعضاء من املمرضات 

واملمرضني املسجلة أسامؤهم يف الجدول وعىل ان يتم االجتامع خالل شهر من تاريخ استالم 

مجلس النقابة لهذا الطلب.

اإلشرتاك يف الجمعية العمومية  .9  
ال يحق االشرتاك يف الجمعية العمومية اال للممرضات واملمرضني املسجلني يف جدول النقابة 

والذين سددوا رسم االشرتاك السنوي.

الشطب من جدول النقابة  .١0  
يشطب من جدول النقابة بقرار من املجلس:   

كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي يقيض مبنعه من معاطاة املهنة نهائياً.  •
كل عضو تأخر دون عذر رشعي عن دفع رسم االشرتاك السنوي ملدة سنتني متتاليتني. وال   •
يحق له طلب تسجيل اسمه مجدداً اال بعد دفع الرسوم املتأخرة مبا فيها اعادة دفع رسم 

االنتساب.

ميكن ملجلس النقابة بناء عىل طلب النقيب وبقرار معلل تعليق انتساب العضو ملدة   •
إدارية معينة ومحددة وعىل هذا العضو املبادرة اىل تسوية أوضاعه التي من أجلها ُعلّق 

انتسابه واال يحال اىل املجلس التأديبي وفقاً ألحكام املادة 37 من هذا القانون.

ميكن للعضو الراغب بتعليق عضويته من النقابة التقدم بطلب خطي اىل مجلس النقابة   •
مشفوعاً باالسباب رشط أن يكون مسدداً كل التزاماته املالية يف حال وجودها، ويتخذ 

مجلس النقابة القرار املناسب.
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رئاسة الجمعية العمومية  .١١  
يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه يف حال غيابه أو تعذر حضوره عىل التعاقب كل 

من نائب النقيب فأمني رس املجلس فأكرب األعضاء سناً.

النصاب القانوين للجمعية العمومية  .١2  
)كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

ال يعترب انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونياً اال بحضور أكرث من نصف االعضاء الذين 

سددوا اشرتاكاتهم السنوية. اما انعقاد الجمعية العمومية غري العادية فال يعترب قانونياً اال 

بحضور ثلثي االعضاء. ويف كلتا الحالتني إذا مل يكتمل النصاب القانوين تعقد الجلسة الثانية 

يف اليوم عينه او تكرر دعوة األعضاء ثانية يف مهلة أقصاها شهر ويعترب انعقاد الجمعية 

العمومية العادية أو غري العادية قانونياً مبن حرض.

يجري تبليغ دعوة االجتامع وفقاً لألصول املعتمدة قانونياً بالنرش يف ثالث صحف محلية  

وذلك قبل خمسة عرش يوماً عىل األقل من موعد اإلجتامع.

تتخذ الجمعية العمومية غري العادية قراراتها بالتصويت وبأكرثية ثلثي األعضاء الحارضين.

تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت وباألكرثية املطلقة لألعضاء الحارضين.

صالحيات الجمعية العمومية  .١3  
)كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

يف صالحيات الجمعية العمومية العادية:   

تختص الجمعية العمومية العادية باألمور اآلتية:

تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة عىل اختالفها.  -

انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين يف املجلس التأديبي واعضاء لجنة صندوق   -

التقاعد.

املصادقة عىل املقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.  -

مناقشة التقرير املايل واملصادقة عىل املوازنة السنوية.  -

التدقيق يف حسابات السنة السابقة والتصديق عىل قطع الحساب.  -

بحث جدول االعامل واتخاذ القرارت املناسبة بشأنه.  -

تحديد رسم االنتساب ورسم االشرتاك السنوي املفروضني عىل املمرضات واملمرضني.  -

يف صالحيات الجمعية العمومية غري العادية:   

تبحث الجمعية العمومية غري العادية يف األمور التي لها عالقة باملهنة واملحددة يف طلب 

الدعوة أو يف قرار املجلس.
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النبذة الثانية: مجلس النقابة   

تأليف مجلس النقابة  .١4   
يتألف مجلس النقابة من اثني عرش عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية يف اجتامعها السنوي 

العام وتنتخب نقيباً يف الجلسة عىل ان يكون تسعة أعضاء من حملة االجازة الجامعية يف 

.TSو BT العلوم التمريضية وثالثة أعضاء من حملة شهادات التمريض التقنية 

إنتخاب مجلس النقابة  .١5  
)كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

تنتخب الجمعية العمومية العادية املنعقدة، وفقاً لالصول املحددة يف املادة التاسعة، أعضاء 

مجلس النقابة والنقيب بطريقة االقرتاع الرسي ملدة ثالث سنوات وتنتهي يف كل سنة مدة 

ثلث األعضاء رشط املحافظة عىل النسبية الواردة يف املادة الرابعة عرشة من هذا القانون، 

وكذلك عضوي املجلس التأديبي واعضاء لجنة صندوق التقاعد ملدة سنتني وباالقرتاع الرسي 

ايضا«، ويف كلتا الحالتني يعترب فائزا« من ينال العدد األكرب من أصوات املقرتعني، ويف حال 

تعادل األصوات يفوز األكرب سنا«، واال بالقرعة . 

تفتح صناديق االقرتاع يف املركز املحدد بنص الدعوة من الساعة التاسعة صباحا« حتى الساعة 

الخامسة من بعد الظهر، وتبدأ فورا« عملية فرز األصوات وإعالن النتائج.

اجتامع مجلس النقابة  .١6  
يقتيض تحديد موعد أول اجتامع ملجلس النقابة بعد انتخابه وتحديد النتائج وميكن تجديد 

انتخاب األعضاء املنتهية واليتهم ملرة واحدة وال يجوز تجديد انتخابهم للمرة الثالثة إال بعد 

انقضاء دورة انتخابية واحدة عىل األقل، يعني بالقرعة يف السنتني األوىل والثانية ثلث األعضاء 

الذين تنتهي مدة واليتهم.

رشوط الرتشح لعضوية مجلس النقابة  .١7  
 يحق لكل لبناين مسجل يف النقابة ومارس املهنة خمس سنوات عىل األقل أن يرشح نفسه 

لعضوية مجلس النقابة، ويحق للممرضة أو املمرض اللبناين الذي مارس املهنة خمس عرشة 

سنة عىل األقل ومن حملة اإلجازة الجامعية يف العلوم التمريضية أن يرشح نفسه ملركز 

النقيب.

مدة والية النقيب  .١8  
 مدة والية النقيب ثالث سنوات وال يجوز تجديد انتخابه اال بعد مرور ثالث سنوات عىل 

انتهاء واليته واذا اتفق ان كان النقيب املنتخب لثالث سنوات من أعضاء املجلس املنتهية 

واليتهم يف السنة التالية النتخابه استمر يف عضوية مجلس النقابة لنهاية الثالث سنوات 

املحددة لوالية املجلس.
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تشكيل مكتب املجلس  .١9   
يف خالل خمسة عرش يوماً عىل األكرث بعد االنتخابات العامة يلتئم مجلس النقابة وينتخب من 

بني أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للرس وأميناً للصندوق لسنة واحدة قابلة للتجديد وهم يشكلون 

 مع النقيب مكتب املجلس، ويف حال تعادل األصوات بني املرشحني يعترب صوت النقيب مرجحاً.

مهام النقيب  .20  
ميثل النقيب نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان ويدافع عن حقوقها ومصالحها وهو مكلف 

بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويقايض باسم النقابة وفقاً لألصول املرعية 

األجراء.

الفصل من مجلس النقابة  .2١  
يعترب منفصالً عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي قىض بعقوبة غري اللوم 

والتنبيه ومكتسب الدرجة القطعية. كام يعد مستقيالً من مجلس النقابة كل عضو يتغيب 

عن اجتامعات املجلس ثالث مرات متتالية بدون عذر مرشوع بعد انذاره خطياً.

شغور مركز أحد أعضاء املجلس  .22  
)كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

اذا شغر مركز احد أعضاء مجلس النقابة او احد أعضاء املجلس التأديبي او صندوق التقاعد  

قبل إنتهاء مدة عضويته ميأل املركز الشاغر للمدة املتبقية املرشح الذي حاز يف االنتخابات 

السابقة عىل العدد األكرب من األصوات، ويف حال التعادل األكرب سناً واال بالقرعة مع مراعاة 

أحكام املادة الرابعة عرشة. وإذا شغر ما يزيد عن ثلث مراكز مجلس النقابة او املجلس 

التأديبي او صندوق التقاعد، تدعى الجمعية العمومية مللء املراكز الشاغرة يف جلسة انتخاب 

وللمدة املتبقية أيضاً إذا كانت هذه املدة تتجاوز ستة اشهر.

حّل مجلس النقابة  .23  
يعترب مجلس النقابة منحالً اذا زاد عدد املراكز الشاغرة فيه عىل نصف أعضائه ويصار اىل 

انتخابات جديدة يف مدة شهرين عىل االكرث من تاريخ اعتباره منحالً ويبقى النقيب يف مركزه 

حتى االنتخابات الجديدة، واذا شغر مركز النقيب ايضاً كان لوزير الصحة العامة ان يعني 

لجنة مؤقتة الدارة أعامل النقابة حتى اجراء االنتخابات.

إجتامعات املجلس  .24   
يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة عىل االقل يف كل شهر يف املوعد املحدد يف 

الدعوة وال تكون جلساته قانونية اال اذا حرضها سبعة من اعضائه عىل االقل مبن فيهم 

النقيب او نائب النقيب وعىل ان تتضمن الدعوة بياناً باملواضيع املدرجة عىل جدول االعامل.
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مهام نائب النقيب وأمني الرس والصندوق  .25   
يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه الي سبب وميارس جميع صالحياته اثناء قيامه 

 بهذه املهمة. وتحدد وظائف وصالحيات أمني الرس وأمني الصندوق يف النظام الداخيل.

قرارات املجلس  .26  

يتخذ مجلس النقابة قراراته باكرثية االصوات وعند تعادل االصوات يكون صوت النقيب مرجحاً.

إستئناف قرارات املجلس  .27  
لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة االستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة 

وذلك يف مهلة عرشة أيام من تاريخ التبليغ. يرفع االستئناف اىل محكمة االستئناف التي عليها 

ان تفصل به بعد أن تضيف اىل هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهام املجلس املذكور 

كام ميكن لهذه املحكمة ان تفصل بأي نزاع حتى اذا تعذر انضامم عضوين اليها من مجلس 

النقابة بسبب انحالل املجلس أو رفضه االشرتاك يف هيئة املحكمة.

صالحيات مجلس النقابة  .28  
إن صالحيات ووظائف مجلس النقابة هي:   

وضع النظام الداخيل للنقابة وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.  •
تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.  •

البت يف طلبات االنتساب اىل النقابة.  •
ادارة أموال النقابة واستيفاء رسم االنتساب ورسم االشرتاك السنوي املقررين من قبل   •

الجمعية العمومية.

اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة وأعاملها وانجازاتها وعرضه عىل الجمعية   •
العمومية يف اجتامعها الدوري.

اعداد الخطط والربامج والدراسات واالبحاث التي تحقق أهداف النقابة مع أخذ توصيات   •
الجمعية العمومية يف هذا املجال باالعتبار.

اعداد مرشوع املوازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهام عىل الجمعية العمومية.  •
مراقبة تقيد جميع املمرضات واملمرضني بقوانني املهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.  •

السعي لحل املنازعات التي تنشأ بني الجسم التمرييض وبني الغري واملتعلقة مبعاطاة املهنة.  •
االتصال بالسلطات واإلدارات العامة والهيئات العامة والخاصة واملنظامت والنقابات   •

واملراجع يف كل ما يتعلق مبصالح النقابة.

تشكيل اللجان الالزمة لتسيري أعامل النقابة كام ميكن التعاقد مع اختصاصيني العامل   •
معينة يحددها مجلس النقابة.

القيام بجميع االعامل العائدة الدارة النقابة وغري الداخلة يف صالحيات ووظائف الجمعية   •
العمومية.

ابداء الرأي يف جميع املشاريع واالنظمة التي تحيلها اليه املراجع املختصة.  •
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مالية النقابة  .29   
تحفظ أموال النقابة يف املصارف املسجلة يف الئحة املصارف الرسمية وال يتم سحب أو رصف 

أي مبلغ اال مبوجب أوامر دفع موقعة من النقيب أو نائبه يف حال غيابه ومن أمني الصندوق 

مجتمعني وغري منفردين. 

الفصل الثالث: يف اللجان

تأليفها، نهايتها وصالحياتها   

اللجان  .30   
)كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

يف اللجان:    

تتألف اللجان عىل الشكل اآليت:  •
لجنة مالية  -

لجنة ادارية  -

لجنة علمية  -

لجنة اجتامعية وعالقات عامة واعالم  -

عدد أعضاء كل لجنة ال يتعدى الخمسة  •
يتم اختيار االعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه  •

يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة  •

يف الجمعيات العلمية:

تنشأ جمعيات علمية متخصصة تعمل يف نطاق النقابة وتخضع إلرشاف النقيب وتوضع 

أنظمتها الداخلية وتعدل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزير الصحة العامة.

اللجنة املالية  .3١  
•  تتألف اللجنة املالية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة يف أول جلسة يعقدها بعد 

انتخاب هيئة مكتبه.

تتوىل اللجنة التدقيق يف حسابات النقابة واللجان ودفاترها وتضع امليزانية السنوية،     •
وتتقدم  مبشاريع من شأنها تغذية صندوق النقابة وتضع مرشوع املوازنة السنوية 

باالشرتاك مع امني الصندوق وتتقدم بالتقرير السنوي عن مالية النقابة لعرضه عىل مجلس 

النقابة ومن ثم عىل الجمعية العمومية.
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اللجنة االدارية  .32  
تتألف اللجنة اإلدارية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة يف اول جلسة يعقدها   •

بعد انتخاب هيئة مكتبه.

تتوىل اللجنة:  •
وضع استدراجات عروض التأمني مع النقيب ورئيس اللجنة املالية وعرضها عىل مجلس    -

النقابة التخاذ القرار املناسب. 

وضع تقرير نصف سنوي بأهم النشاطات للنقابة وأعاملها وانجازاتها وعرضه عىل    -

مجلس النقابة.

درس طلبات االنتساب ورفعها اىل مجلس النقابة.   -

درس الشكاوى الواردة واحالتها اىل النقيب ومجلس النقابة.   - 

اللجنة العلمية   .33  
تتألف اللجنة العلمية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة يف أول جلسة يعقدها   •

بعد انتخاب هيئة مكتبه.

تتوىل اللجنة:   •
اعداد االبحاث العلمية والندوات والدراسات واملحارضات والربامج املتعلقة بعمل    -

النقابة والتي ترفع من مستواها ومستوى املنتسبني اليها ورفعها اىل مجلس النقابة ومن 

ثم العمل عىل نرشها يف مجلة النقابة.

االرشاف عىل املواضيع العلمية والرتبوية املنوي نرشها يف مجلة النقابة.   -

االرشاف عىل املكتبة واملحفوظات والتوثيق يف النقابة.   -

تضع اللجنة موازنتها السنوية وترفعها اىل مجلس النقابة للتصديق عليها، وملجلس    -

النقابة ان يتخذ القرار املناسب اما باقرارها أو بتعديلها.

اللجنة االجتامعية والعالقات العامة واالعالم  .34  
تتألف اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة يف أول جلسة يعقدها بعد   •

انتخاب هيئة مكتبه.

تتوىل اللجنة:  •
رعاية العالقات االجتامعية بني االعضاء ووضع برامج الزيارات التي تقوم بها النقابة،    -

وكذلك برامج استقبال الوفود وتنظيم اقامتها وزياراتها.

دراسة كل األعامل ذات الطابع االجتامعي واإلعالمي ووضع تقرير تفصييل بها ورفعه    -

اىل مجلس النقابة.
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الفصل الرابع: يف التأديب

اإلجراءات التأديبية والعقوبات  .35   
إن جميع املمرضات واملمرضني أعضاء النقابة لبنانيني أو غري لبنانيني اذا خالفوا واجبات 

مهنتهم أو عرضوا كرامتهم ملا ميس رشفهم أو استقامتهم أو كفاءتهم او اقدموا عىل عمل 

يحط من آداب أو سلكوا مسلكاً ال يأتلف واخالقياتها تطبق بحقهم العقوبات اآلتية:

التنبيه الخطي  -

اللوم  -

التوقيف املؤقت عن العمل ملدة ال تتجاوز  السنة  -

املنع من معاطاة املهنة نهائياً وشطب اسمه من جدول النقابة  - 

تأليف املجلس التأديبي  .36  
)كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

يتألف املجلس التأديبي عىل الوجه اآليت:

النقيب أو من ينتدبه رئيساً.  -

عضوين من مجلس النقابة ينتخبهام املجلس من حملة االجازة الجامعية عىل االقل يف   -

التمريض.

عضوين تنتخبهام الجمعية العمومية، احدهام من حملة االجازة الجامعية عىل االقل يف   -

التمريض والثاين من رتبة استاذ جامعي يف التمريض.

 يستعني املجلس التأديبي، عند الحاجة ، بعضو استشاري تنتدبه نقابة االطباء بناء عىل طلب 

يقدمه مجلس نقابة املمرضات واملمرضني وتكون مهمته استشارية وفنية او تحدد مهمته يف 

نص الطلب وال يحق له التصويت.

مدة والية االعضاء يف املجلس هي سنتان قابلة للتجديد.

اإلحالة إىل املجلس التأديبي   .37  
تحال املخالفات املسلكية اىل املجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:

بناًء عىل طلب من وزير الصحة العامة أو بناء الحالة من النيابة العامة االستئنافية أو من   -

أحد املترضرين أكان ممرضاً ام ال.

بناًء عىل طلب النقيب بقرار معلل بعد ابالغ العضو املحال للمجلس التأديبي أصوالً.  -

بناًء عىل طلب املمرضة أو املمرض الذي يرى نفسه موضوع تهمة غري محقة فيعرض امره   -

عفواً لتقدير املجلس التأديبي.
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االجراءات لدى املجلس التأديبي  .38  
يتبع املجلس التأديبي أصول املحاكمة العادية وعليه عند تعيني مسؤولية ممرضة أو ممرض 

أن ياخذ باالعتبار حسن نيته وله ان يرجع اىل جميع طرق االثبات وان يدعو املخالف 

فيستمع اليه. وعىل املخالف ان يلبي الطلب وان يجيب عن االسئلة التي توجه اليه وان 

يعطي كل االيضاحات التي تطلب منه وله حق االستعانة مبحام واحد للدفاع عنه.

مهمة إصدار قرارات املجلس التأديبي  .39   
 )كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

عىل املجلس التأديبي ان يصدر قراره يف مهلة اقصاها ثالثة اشهر من تاريخ تبلغه قرار احالة 

 املخالف عليه، ويكون قراره رسياً وال يبلغ اال لصاحب العالقة ووزير الصحة العامة.

طرق مراجعة قرارات املجلس التأديبي  .40  
)كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

تقبل قرارات املجلس التأديبي االسئتناف أمام املحكمة يف مدة خمسة عرش يوماً من تاريخ 

التبليغ.

أصول التبليغ   .4١  
)كام عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 2014/4/15(

يجري تبليغ قرارات املجلس التأديبي اىل صاحب العالقة شخصياً إما يف مركز النقابة او 

مبوجب كتاب مضمون مع اشعار باالستالم.

قرار املجلس التأديبي   .42  
قرارات املجلس التأديبي ومحكمة االستئناف رسية. اما اذا حكم عىل املمرضة أو املمرض 

بجرمية متس رشف مهنة التمريض وكرامتها، أو اذا حكم عليه /عليها مرتني متتاليتني خالل 

سنة واحدة بعقوبة أشد من اللوم فلمجلس النقابة أن يقرر باكرثية ثلثي أعضائه أعالن القرار 

يف مركزالنقابة شهراً واحداً.

املالحقة الجزائية  .43   
ان املالحقة املسلكية ال تحول دون املالحقات الجزائية اذا كانت املخالفة تؤلف ايضاً جرماً 

 معاقباً عليه بقانون الجزاء.
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آلية النظر بالشكاوى  .44   
عند ورود شكوى للنقيب ميكنه ان يحيلها اىل اللجنة االدارية الجراء التحقيق االويل والتي 

تستمع القوال املمرضة أو املمرض املقصود بعد افهامه مضمون الشكوى واطالعه عىل اوراق 

امللف، وللجنة ان تستمع اىل أقوال الشهود وطلب املستندات واجراء كل ما من شأنه تسهيل 

االثبات واملهمة، وعند اختتام التحقيق تنظم اللجنة تقريراً وترفعه اىل النقيب لعرضه عىل 

مجلس النقابة الذي يعود له حق تقرير ما اذا كان هناك من موجب للمالحقة أو االحتفاظ 

 بالتقرير والشكوى. 

يف منع االستقالة  .45   
ال تقبل االستقالة املقدمة من املمرضة أو املمرض خالل التحقيق التأديبي وال تقبل ايضاً 

استقالة املوقوف عن العمل اال بعد تنفيذ العقوبة ويبقى طيلة هذه املدة خاضعاً لسلطة 

 النقابة، وال يحق له أن يأيت عمالً من أعامل املهنة أو أن يشرتك يف جمعية عمومية. 

املثول أمام املجلس التأديبي  .46  
يحرض املمرضة أو املمرض أمام املجلس التأديبي بدعوة موقعة من الرئيس وأمني الرس.

 الفصل الخامس: 
يف صندوق التقاعد ويف منح مساعدات إجتامعية 

للممرضات واملمرضني أو لعائالتهم

صندوق التقاعد  .47  
ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتامعية للممرضات واملمرضني وتحدد طرق ادارته يف 

نظامه الداخيل بعد موافقة وزير الصحة العامة. 

تتكون موارد صندوق التقاعد واملساعدات االجتامعية من: 

رسم سنوي يحدده مجلس النقابة  -

الهبات والوصايا  -

فوائد االموال  -

طابع نقايب عىل الفاتورة االستشفائية بقيمة  2000 ل.ل )ألفا لرية لبنانية( يتحمله مناصفة   -

املريض واملؤسسة اإلستشفائية

يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار يصدر عن وزيري املالية والصحة العامة
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الفصل السادس: احكام عامة وانتقالية

اإلطار القانوين للنقابة وحق التملك  .48   
تتمتع النقابة بالشخصية املعنوية والقانونية وال يحق لها ان تتملك من العقارات إال ما هو 

 الزم إلدارة إعاملها وفقاً للقوانني واألنظمة املرعية األجراء.

سلطة الوصاية  .49   
تخضع النقابة لوصاية وزير الصحة العامة.

الجمعية العمومية التأسيسية  .50   
خالل شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العمومية املؤلفة 

من املمرضات واملمرضني املسجلني يف وزارة الصحة العامة بدعوة من وزير الصحة العامة أو 

من يقوم مقامه النتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقاً ألحكام هذا القانون.  

إلغاء القرارات السابقة  .5١  
تلغى كل القرارات املتعلقة بإنشاء نقابات للممرضات واملمرضني والصادرة عن وزير العمل 

 وتصبح بحكم امللغاة فور صدور هذا القانون.

نفاذ القانون  .52   
يعمل بهذا القانون وتعديالته فور نرشه يف الجريدة الرسمية.
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

 سن الفيل، بريوت هول، بولفار بيار أمني الجميل
صندوق بريد : 55311

+961-1-490774  :  تلفون 
+961-70-933258  :  موبايل 
+961-1-490776  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:

 
 orderofnurseslb

  
 
 
 OrderofNurseslb    

OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


