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شهدت مهنة التمريض يف لبنان التطور ذاته الذي شهدته يف العامل، فتأثرت بالعوامل 

االجتامعية والثقافية واالقتصادية، وتحولت من عمل تابع ملا تنص به مهنة الطب إىل مهنة 

قامئة بذاتها تعمل عىل التنسيق بني كافة القطاعات الصحية ملا فيه خري طالب الخدمة 

واملريض.  

أقر علامء االجتامع خصائص تتمتع بها أية مهنة. ومن الخصائص هذه أن املهنة تخضع 

للضبط والتنظيم من قبل أفرادها. أوليس بالحري أن ينسحب ذلك بعد سنوات عديدة عىل 

مهنة التمريض يف وطننا؟ وكيف يكون ذلك يف غياب مرجعية مهنية لها الصفة القانونية 

للمراقبة والضبط والتنظيم؟  

فبعودة رسيعة إىل أرشيف إتحاد جمعيات التمريض يف لبنان الذي تأسس سنة 1986، يتبني 

لنا أن يف سنة 1949 بدأ البحث بني املمرضات الخريجات عن سبيل للدفاع عن املهنة فكان 

قرار إنشاء »جمعية للممرضات«  أو Association. وما لبثت أن تبلورت يف سنة 1950 فكرة 

رضورة ضّم جميع املمرضات حامالت دبلوم دولة لبناين، وااللتحاق باملجلس الدويل للتمريض 

اىل فكرة تأسيس نقابة الزامية. وبعد وقت ليس بقصري صدر قانون تأسيس أول نقابة إلزامية 

للممرضات يف 2 حزيران 1962 بناء عىل املرسوم رقم 9829 الذي ما لبث أن ألغي بناء عىل 

القانون رقم 66/50 ألسباب غري معروفة رمبا بسبب البطء يف التنفيذ أو لتضارب مصالح 

النافذين سياسياً مع إنشاء هكذا مرجعية. 

ويف سنة 1968 أعلنت رسمياَ والدة الهيئة التأسيسية لنقابة املمرضني واملمرضات إثر املؤمتر 

الثالث للتمريض يف لبنان والرشق األوسط الذي ضم جميع املمرضات واملمرضني يف لبنان 

وكان عددهم آنذاك حوايل سبعامئة. فكان لتلك الهيئة الصفة الرسمية التمثيلية لجميع 

املمرضات واملمرضني يف لبنان. وكام يذكر يف أرشيف االتحاد، سمي أعضاء الهيئة باالنتخاب 

بتاريخ 1968/11/27 يف قاعة نقابة األطباء وتألفت من: السيدة عائدة سلطان، السيدة وداد 

شيّا، السيدة خريية عالمة تيناوي، اآلنسة سارة غزاوي، اآلنسة عائدة كريوز، اآلنسة متارض 

سكر، اآلنسة وداد خلف، السيدة نبيلة درويب، األخت ماري ليونار مزرعاين، اآلنسة إيزابيل 

غرنغو، السيد محمد كزما، واآلنسة شايك بهادوريان يف املؤمتر املذكور أعاله أوكلت الجمعية 

العمومية للممرضات واملمرضني يف لبنان لهذه الهيئة مهمة إنشاء نقابة نظامية إلزامية 

يتسجل فيها جميع املمرضات واملمرضني املجازين والعاملني عىل األرايض اللبنانية. وبذلك 

وضعت الهيئة مرشوع قانون يتعلق بإنشاء هكذا نقابة وتقدمت به إىل وزاريت الصحة العامة 

والعمل والشؤون االجتامعية والحقته لدى السلطات املختصة وراجعت بشأنه جميع رؤساء 

الدولة ورؤساء الحكومات والوزراء املعنيني باألمر الذين تعاقبوا عىل الحكم لسنوات طويلة 

غري أن الجميع رفض االستجابة إىل طلب الهيئة مدعني أن ال مجال إلنشاء نقابة نظامية 

إلزامية.  
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أما عىل الصعيد الدويل، ويف عام 1969 فقد انتسبت الهيئة التأسيسية لنقابة املمرضات 

واملمرضني إىل املجلس الدويل للتمريض فأصبح لبنان عضوا فّعاال يف املجلس يحق له 

التصويت والرتشح، وأصبح للهيئة التمريضية يف لبنان مكاناً يف الصف الدويل إذ عينت رئيستها 

السيدة وداد شيّا مستشارة يف منظمة الصحة العاملية يف أوائل 1974. 

يف انتظار قانون إنشاء نقابة إلزامية تم تأسيس اتحاد لجمعيات التمريض بهدف جمع الجهاز 

التمرييض يف إطار تنظيمي وتم ذلك يف 17 آذار 1986 مبوجب علم وخرب رقم 42/أد .  ضّم 

االتحاد جمعيات خريجني من الجامعات واملعاهد التالية:

جمعية خريجي جامعة القديس يوسف )فرع املمرضات واملمرضني(  •

جمعية خريجي الصليب األحمر اللبناين  •

جمعية خريجي الجامعة األمريكية يف بريوت )فرع املمرضات واملمرضني(  •

جمعية خريجي معهد التمريض العايل الوطني – املقاصد  •

جمعية خريجي معهد العلوم الصحية – مستشفى سيدة لبنان  •

جمعية املعهد الوطني للتمريض الذي ما لبث أن انسحب الحقا   •

أما أهداف االتحاد فكانت:

العمل باتجاه الحصول عىل نقابة إلزامية يف لبنان.  •

توحيد كلمة املمرضني واملمرضات يف لبنان.  •

تعريف املجتمع مبهنة التمريض.  •

العمل عىل رفع مستوى املهنة.  •

السهر عىل مصالح املمرضني اممرضات املادية واملعنوية واالجتامعية.  •

تنظيم مؤمترات ملتابعة تطور املهنة.  •

إصدار مجلة تثقيفية وإعالمية.  •

التأثري عىل نظام السياسة الصحية يف لبنان.  •

تقدم االتحاد بطلب إنشاء نقابة إلزامية للممرضات واملمرضني إىل وزارة الصحة العامة يف 

شهر ترشين أول من العام 1997.  وبعد جد متفاين ومثابرة عنيدة من قبله صدر القانون رقم 

479 عن املجلس النيايب يف 12 كانون أول من عام 2002 الذي نص بإنشاء نقابة إلزامية بعد 

40 عاماً من الجهد واملتابعة.

 النقيبة السابقة

اورسال رزق
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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
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OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


