
 

 
 

 في سجالت النقابة الفلسطينيين ينالممرضات والممرضآلية تسجيل 
 

 وتعديالته  ١٦٥٥/٧٨رقم المرسوم االشتراعي  استنادًا الى 
 

حق التعليم أو  نبيالجانة باللبنانيين فقط وأعطى وحيث ان المرسوم المذكور قد حصر مزاولة المه
 التدريب أو العمل ضمن هيئة أو منظمة أو مؤسسة دولية مرخص لها بالعمل في لبنان

 

ض وحيث ان وزارة الصحة العامة قد عمدت منذ عدة سنوات على إعطاء اذن مزاولة مهنة التمري
ثناء من حينًا او باستتشريع واالستشارات نيين استنادًا الى رأي من هيئة اليممرضات وممرضين فلسطل

 .اخرىوزير الصحة احيانًا 
 

الن أي من  ١٦٥٥/٧٨نيين قد بقي مخالفًا للمرسوم يطاء اذن مزاولة المهنة للفلسطاعوحيث ان 
القرارات أو المراسيم او االستشارات ال تلغي مواد المرسوم االشتراعي المعمول بها حاليًا والذي هو 

 مرسوم اشتراعي . بحاجة الى تعديل بموجب قانون أو
 

نيين الحائزين يمرضين الفلسطممرضات والموحيث ان وزارة العمل تمتنع عن اعطاء اجازات عمل لل
 ١٦٥٥/٧٨على اذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة بسبب مخالفة القوانين المرعية وال سيما المرسوم 

اذا توافرت بعض الشروط المحددة ا الوزير السباب خاصة هتثناء بعض االجازات المحدودة التي منحباس
 . ١٧٥٦١/١٩٦٤في المرسوم 

 

المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط قد  ١٧/١٢/٢٠١٤/ أ تاريخ ١٩٧وحيث ان القرار رقم 
ير اللبنانيين كما هو مثًال ر ممارستها من غمنظمة الصادرة بنص قانوني التي يحظاستثنى المهن ال

 ١٦٥٥/٧٨تراعي رقم عمًال بالمرسوم االش باللبنانيين صور ممارستهاالمح بة لمهنة التمريضبالنس
 .وتعديالته

 

سات الصحية منذ فيات وسواها من المؤسشفي المست ينيين يعمل حاليَاوحيث ان عدد كبير من الفلسط
 بصورة مؤقتة.تسوية أوضاعهم وايجاد إطار منظم لعملهم احصائهم وتنظيم عملهم و ويقتضيسنوات 

 
 

 لذلك
 

 ما يلي:  ١٢/١٢/٢٠١٥جلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ مقرر 
ن تتوفر فيهم فيه جميع العاملين الذي نيين يسجليانشاء سجل خاص بالممرضات والممرضين الفلسط -١

 ط.بعض الشرو
 

جل في السجل الخاص الممرضات والممرضين الحائزين على اذن مزاولة المهنة من وزارة سي -٢
الذين تقدموا بطلب لالستحصال على اجازة وعلى إجازة عمل من وزارة العمل أو حة العامة صال

وتاريخ المقدم الى وزارة العمل  عمل بعد ابرازهم مع المستندات المطلوبة من النقابة رقم الطلب
 .تسجيله

 

معلقة وبدء سريانها ة السنويل.ل. وتبقى رسوم االشتراك  ١٥٠،٠٠٠بقيمة مع الطلب رسم  يستوفى -٣
بالطلب على ان تسدد عندما يقرر مجلس النقابة استيفاء الرسوم مع مفعول رجعي منذ  تلحين الب

 . او وفق ما يراه مناسبًا تاريخ تقديم الطلب
 

صندوق التقاعد وبالتالي ال  الى ساباالنتنهائيًا من  لسطينيينالممرضات والممرضين الف يستثنى -٤
 الصندوق . تقديماتمستقبًال من أي من يستفيدون حاليًا أو 

 

الى اتخاذ القرار المناسب  اليصار على ضوئه المناسبة تشريعاتالتبقى الطلبات معلقة لحين صدور  -٥
 بقبول الطلبات أو رفضها.

 

كل ممرضة أو ممرض من  هابة ولقراراتتنظيم المهنة ولقانون انشاء النقالقوانين  ًايعتبر مخالف -٦
وال يتقدم بطلب الى الشروط المحددة  يستوفية وال يضي اللبنانايعمل ضمن االر لسطينيةالجنسية الف
 ار الحاضر.رلمضمون الق النقابة وفقًا


