التعديالت القانونية وواقع املهنيني الفلسطينيني يف لبنان
املمرضات واملمرضون  ..وقائع ونتائج
فتحي كميب()

( ) املدير التنفيذي ملؤسسة مسار لإلعالم والثقافة.
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الشكر
نود أف نعرب عف خالص امتناننا لكافود واالتحاد األوروبي ودياكونيا 1لدعميا المالي والتقني
المقدـ إلى جمعية النجدة االجتماعية وألنشطة مشروع حممة حؽ العمؿ ،بما في ذلؾ ىذه

الدراسة.

فالشكر لكافود واالتحاد االوروبي لمساىمتيما بطباعة ىذه الدراسة ,ولدياكونيا لممساىمتيا

بترجمة ىذه الدراسة.

 1ان مسبهمت انمفىضٍت االوروبٍت بهذا انعمم انبحثً هى جزء مه مشزوع نجمعٍت انىجدة وكبفىد انممىل مه انمفىضٍت االوروبٍت تحت
عىىان " :انتمكٍه ,انتىظٍف ,وانمىبصزة :معبنجت انتمٍٍز انقبئم عهى انىىع االجتمبعً نهمزأة انفهسطٍىٍت انالجئت فً نبىبن"  .أمب مسبهمت
دٌبكىوٍب فً هذا انعمم هى جزء مه مشزوع انذي هى تحت عىىان " :حمهت حق انعمم نالجئٍه انفهسطٍىٍه فً نبىبن :انقىاوٍه انتمٍٍزٌت ضد
انفهسطٍىٍٍه وانىصىل نحق انعمم"
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مقدمة:

يكػػاد حػػؽ العمػػؿ لاجفػػيف النمسػػطينييف فػػي لبنػػاف يامػػس حػػد الم سػػاة الحقيقيػػة ،فيػػو

يمػػس بالمػػميـ كػػؿ اس ػرة فمسػػطينية ،وتكتسػػي وجػػوه الكدي ػريف الم ػ اررة عنػػد الحػػديث عػػف ىػػذا

الموضػػوع واالشػػكاليات العديػػدة ،القانونيػػة والواةعيػػة ،التػػي تنتمػػب امػػاـ ىػػذا الحػػؽ االنسػػاني

البدييي :العمؿ بحرية.

إذ رغـ اف وجود الاجفيف عمى االراضي المبنانية مضػى عميػو اكدػر مػف سػتيف عامػا،

فمػا زاؿ ىػػذا الوجػود ،حتػػى ىػذه المحظػػة غيػر مقػػنف بم ارسػيـ وتشػريعات تحػدد عاةػػة الطػرفيف

بعضػيما بػبعض .ويمػطدـ أي م ارةػب بمػػعوبة مزدوجػة تتمدػؿ أوال بالم ارحػؿ المختمنػة التػػي
مػرت عمػى فمسػطينيي لبنػػاف (مػف حػػروب ،ومجػػازر ،وتشػريد..ن ،ودانيػػا فػي غيػػاب التشػريعات

واآلليػػات القانونيػػة التػػي تكنػػؿ حمػػايتيـ مػػف الناحيػػة القانونيػػة ،عمػػى عكػػس بقيػػة الاجفػػيف فػػي
العالـ الذيف يتمتعوف بيذه الحماية مف ةبؿ المنوضيو العميا لشؤوف الاجفيف.

فقد انعكست الحرب االىمية المبنانية واالعتداءات االسرافيمية المتواممة عمى المناطؽ

المبنانيػػة والمخيمػػات ب شػػكاؿ مضػػاعنة عم ػى الاجفػػيف النمسػػطينييف ،بحيػػث انيػػـ بػػاتوا االكدػػر

تضػػر ار منيػػا ومػػف نتافجيػػا ،نتيجػػة التمػػزؽ الشػػامؿ الػػذي لحػػؽ بنسػػيجيـ االجتمػػاعي ،فػػي ظػػؿ
التقميص الواسع لمياديف العمؿ ومجاالتو ،والبطالة العاليػة التػي نتجػت عنػو(،ن وانعكػاس كػؿ

ذلؾ عمى االوضاع المعيشية واالجتماعية والتربوية والمحية.

لػػـ يكػػف بمقػػدور وكالػػة الاػػوث االسػػتجابة لكػػؿ ىػػذه االحتياجػػات ،خامػػة بعػػد خػػروج

منظمػػة التحريػػر النمسػػطينية وفمػػافميا مػػف لبنػػاف بعػػد العػػاـ  ،1982بعػػد اف كانػػت مؤسسػػات

المنظمة تاخذ عمى عاتقيا ميمة ت ميف القسـ االكبر مف االحتياجات االةتمادية واالجتماعية

لاجفػيف ،ومػا شػكمتو مػف طةطػاع عػاـط اسػتوعب القسػـ االكبػر مػف القػوة البشػرية العاممػة .لكػػف
بع ػػد خ ػػروج المقاوم ػػة النمس ػػطينية ،فق ػػد الاجف ػػوف النمس ػػطينيوف طةط ػػاعيـ الع ػػاـط ،وتض ػػاءلت

تقػػديمات مؤسسػػات المنظمػػة شػػيفا فشػػيفا الػػى اف ومػػمت الػػى درجػػة التاشػػي مػػع بػػدء عمميػػة

التسوية العربية والنمسطينية – االسرافيمية.

( ) جاء يف إحصائية صادرة عن وكالة الغوث يف هناية عام  2011أن عدد حاالت العس ر الي ديد ا ني الفلس طينيني
يف لبن ان ال  54,267نس مة أي م ا نس بت  11.9ااملائ ة م ن إ ا ع دد الالجج ني املس نلني وا ع النس بة ا عل
ا ني ي ع املن اسة المس ة ال ل عم ث وكال ة الغ وث يف إسارا ا .راج ع :مكت

اإلع المر رئاس ة ا ون روار و ة وز

.2011
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انيمكت الدولة المبنانية في السنوات التي تمت الحرب في ت ميف فرص العمؿ لمشػباب

وترميـ مؤسسات الدولػة ،واسػتطاعت بيػذه االسػتراتيجية اسػتيعاب الجػزء األكبػر مػف الكنػاءات

سػواء فػػي مؤسسػػاتيا او فػػي مؤسسػػات القطػػاع الخػاص .ومػػف الطبيعػػي اف ال يتػػوفر مدػػؿ ىػػذا
الحؿ عمى المستوى النمسطيني بعد اف وجد المجتمع النمسطيني ننسو امػاـ اوضػاع اةتمػادية
غاية في الخطورة ةذفت بعشػرات اآلالؼ مػف العمػاؿ والمينيػيف الػى سػوؽ عمػؿ محميػة مقنمػة
في وجوىيـ في غالب االحياف .باالضافة الى ذلؾ ،فاف واةع المخيمات البافس ،زاد مف حدة

المشػػكات دافعػػا الشػػباب النمسػػطيني خامػػة امػػحاب الكنػػاءات العمميػػة والمينيػػة الػػى اليجػرة
في الخارج بحدا عف لقمة العيش ،بحكـ حرماف الاجفيف في لبناف مف الحقوؽ االنسانية.

امػا عمػػى المسػػتوى القػػانوني ،فمػػـ تكػػف اسػتراتيجية الدولػػة المبنانيػػة تتجػػو بػػاي حػػاؿ مػػف

االحواؿ لتنظيـ اوضػاع النمسػطينييف ،وكػؿ مػا فعمتػو فػي عاةتيػا مػع النمسػطينييف كػاف عبػارة

عف مرسوـ اشتراعي يحمؿ الرةـ  42بتػاري  1959/3/30ويقضػي باسػتحداث مديريػة عامػة
الدارة شؤوف الاجفيف في و ازرة الداخمية .والداني جميوري يحمؿ الرةـ  927في التاري ننسو
ويح ػػدد م ػػاحيات ى ػػذه المديري ػػة(.ن وعن ػػدما ع ػػادت الدول ػػة بييبتي ػػا ومؤسس ػػاتيا التشػ ػريعية

والتنيذية والقضافية ،بقيت العاةة بػيف الطػرفيف يشػوبيا الكديػر مػف الامػوض ،عممػا اف اتنػاؽ

القاىرة الموةع بيف الحكومة المبنانيػة ومنظمػة التحريػر النمسػطينية عػاـ  1969برعايػة الػرفيس

جمػاؿ عبػد النامػػر تضػمف فػي احػػد بنػوده اةػ ار ار بػػالحقوؽ السياسػية والمدنيػة واالجتماعيػػة(ن،

لكف مشكمة ىذا االتناؽ انو لـ يترجـ بتشريعات ةانونية تضمف مموده فػي ظػؿ ايػة متايػرات

ةد تطرأ .وىذا ما حمؿ عندما بادر مجمس النواب المبناني الى الاػاء ىػذا االتنػاؽ مػف جانػب

واحػد فػي  ،1987/5/21ليعػػود الوضػع القػانوني لمنمسػػطينييف فػي لبنػاف شػػبييا بمػا كػاف عميػػو
ةبؿ العاـ .1969

( ) وس عا الس ل طة اللبناني ة ص الحيات املديري ة العام ة لي ؤون الالجج ني اي كث ط ح دود س نيث ال والدات
والوفيات لتصبح اشب ااملرجعية املعنية مبتااعة كافة اوضاع اوضاع الالججنير ويف العالقة اني الدول ة اللبناني ة واالون روا
واقية املنظمات ذات العالقة املباشرة اقضية الالججني.

( ) يق ع اال ف ا يف  15م ادةر واا ك ل د امل واد االوي والثاني ة والرااع ة وال ل نظم ا الوج ود الفلس طي يف لبن ان
عل اساس حة االقامة والعمث والتنقث للفلسطينيني املقيم ني حالي ا يف لبن ان .واني اء حم ان ملي ة م ن الفلس طينيني يف
املخيمات.
راجع نص اال فاقية يف :معركة السنتني يف احلرب اللبنانيةر مكتبة االفواج العرايةر ادون اريخ.
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مسار عمل الفمسطينيين في لبنان:

مشكمة عمؿ الاجفيف النمسػطينييف فػي لبنػاف عمرىػا مػف عمػر النكبػة .فػرغـ اف لبنػاف

الرس ػػمي س ػػعى ف ػػي الس ػػنوات القميم ػػة الت ػػي تم ػػت النكب ػػة ع ػػاـ  1948ال ػػى ت ػػوفير ف ػػرص عم ػػؿ

لاجفػػيف ،عمػػى خمنيػػة التعػػاطؼ العػػاـ مػػع الاجفػػيف النمسػػطينييف وةضػػيتيـ ،اال اف التعػػاطي
الرسمي ،نتيجة التعقيدات والتداعيات التي سػببتيا ةضػية المجػوء ،سػياخذ مسػا ار مػعبا ومعقػدا
عنوانػو الرفيسػي طالتضػػييؽ عمػى عمػػؿ النمسػطينييف بمختمػػؼ مسػتوياتوط وتطبيػػؽ اكدػر القػوانيف

تش ػػددا عم ػػييـ بذريع ػػة حماي ػػة الي ػػد العامم ػػة المحمي ػػة م ػػف المنافسػ ػة االجنبي ػػة الواف ػػدة ،عمم ػػا اف
الاجفيف النمسطينييف يقيموف بشكؿ شرعي وةانوني في لبناف منذ العاـ ..1948

وإلحكػػاـ ةليػػة منػػع النمسػػطينييف مػػف العمػػؿ ،جػػاءت مجموعػػة مػػف الق ػوانيف والم ارسػػيـ

لتخػػرج النمس ػػطينييف م ػػف دافػ ػرة الحماي ػػة القانونيػػة بع ػػد تعػ ػرينيـ بالتنس ػػيرات االستنس ػػابية بػ ػ نيـ

اجانب ..واألجنبي وفقا لمقوانيف المبنانية ىوط كػؿ شػخص حقيقػي او معنػوي مػف غيػر التابعيػة

المبنانيػػة2(..ن فيمػػا يشػػير ةػػانوف ةخػػر الػػى أف طكػػؿ اجنبػػي يرغػػب الػػدخوؿ الػػى لبنػػاف لتعػػاطي
مينػػة او عمػػؿ ،ب ػ جر او بػػدوف اجػػر ،اف يحمػػؿ مسػػبقا عمػػى موافقػػة و ازرة العمػػؿ والشػػؤوف

االجتماعية ةبؿ مجيفو اليوط3(.ن أي اف المقمود بيذا النص ىو كؿ مف يرغب بالػدخوؿ الػى
لبناف .فيما جاءت الممارسات التطبيقية لقانوف تنظيـ عمؿ االجانب وتنسيرات و ازرة العمؿ لو
لتضع تعقيدات جديدة عنػدما تػـ االشػتراط بضػرورة استحمػاؿ االجنبػي عمػى اجػازة عمػؿ كػي

يػػتمكف مػػف ممارسػػة عممػػو فػػي لبنػػاف ،دوف تمييػػز مػػا بػػيف االجنبػػي القػػادـ الػػى لبنػػاف بيػػدؼ
ممارسػػة مينػػة مػػا والنمسػػطيني المقػػيـ فػػي لبنػػاف بشػػكؿ ةػػانوني ،بػػؿ اف االستنسػػاب فػػي تطبيػػؽ

القانوف ةاد عمميا الى اةناؿ السوؽ المبنانية اماـ العمالة النمسطينية بمختمؼ انواعيا.

اما عمى مستوى عمؿ المينييف النمسطينييف كاالطباء والميندسيف والممرضػيف  ..فقػد

جػػاء المن ػػع بشػػكؿ مطم ػػؽ اسػػتنادا لم ػػا ورد فػػي ة ػػانوف العمػػؿ الم ػػادر فػػي  23يم ػػوؿ 1946

خامػة فػي بنػػد النقابػات وحػؽ االنتسػػاب الييػا .حيػث اشػترط نمػا فػي المػػادة (91ن عمػى مػػف

يريد االنتساب إلى أي نقابة ط 1ن أف يكوف مف الجنسية المبنانيػة ومتمتعػا بحقوةػو المدنيػة واف
( ) 2صدر اول مرسوم لتنظيك دخول وخروج وعمث واقامة االجان يف لبنان اتاريخ .1962/7/10
للم ي د م ن املعلوم ات :راج ع  :س هيث الن اسور -اوض اع الي ع الفلس طي يف لبن ان ر ص ادر ع ن ش ركة دار التق دم
العريب للصحافة والطباعة والنير  1993ص.118

( ) 3املادة الثانية من قانون نظيك عمث االجان يف لبنان رقك ( )17561لعام .1964
راجع املوقع االلكرتوين لوزارة العمث اللبنانية www.labor.gov.lb :
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أف يمػػارس المينػػة وةػػت الطمػػبط .فيمػػا اجػػازت المػػادة (92ن مػػف ننػػس القػػانوف لأجانػػب طأف

ينتسبوا إلى النقابة إذا توفرت فييـ بعض الشروط وكاف ممرحًا ليـ بالعمؿ في لبناف ..عمػى
أنو ال يجوز لأعضػاء األجانػب أف ينتخبػوا أو ينتخبػوا وانمػا يحػؽ ليػـ أف ينتػدبوا احػدىـ لكػي

يمدميـ ويدافع عنيـ لدى مجمس النقابةط4(.ن

وعمػػى خمنيػػة مػػا حممتػػو الق ػوانيف السػػابقة ،جػػاءت نمػػوص االنظمػػة الداخميػػة لجميػػع

النقاب ػػات الميني ػػة لتمن ػػع النمسػ ػطينييف م ػػف ح ػػؽ ممارس ػػة جمي ػػع المي ػػف الحػ ػرة ،ب ػػؿ إف القاس ػػـ
المشترؾ بيف جميع االنظمة الداخمية ليذه النقابات ىو اشػتراطيا لمػف يريػد ممارسػة مينػة فػي
لبناف اف يكوف لبنانيا منذ اكدر مف عشرة اعواـ ،واف تكوف دولة طالب المينة تعامػؿ المبنػاني

بالمدؿ اضافة الى ضرورة الحموؿ المسبؽ عمى اجػازة عمػؿ ..ويعاةػب كػؿ مػف يخػالؼ ىػذا

االمر5(.ن مما دفع بالعدد االكبر مف المؤسسات المينية الى استبعاد أي فمسػطيني ،فيمػا لجػا
بعضيـ اآلخر الى تشايؿ فمسطينييف دوف تمػري بمػا ابعػد الحمايػة عػنيـ القانونيػة واسػتبعاد

جميع الحقوؽ المتوجبة عمى ماحب العمؿ .وىذا امر ما زاؿ ساريا حتى ىذه المحظة..
تعديالت البرلمان المبناني ونتائجها

مع تكميؼ الرفيس سػعد الحريػري بتشػكيؿ حكومتػو االولػى فػي  ،2009/11/9تولػدت

لػدى النمسػطينييف مشػاعر ايجابيػػة بامكانيػة تعػديؿ واةعيػـ القػػانوني ،خامػة بعػد اإلعػاف عػػف

بيػاف الحكػومي الػوزاري ،الػذي تضػػمف فقػرة خامػة عػف الحقػػوؽ االنسػانية ،وىػي المػرة االولػػى
التػػي ي ػػتـ فييػػا ادراج حق ػػوؽ النمسػػطينييف ف ػػي بيانػػات و ازري ػػة ،بمػػا اش ػػر الػػى امكاني ػػة ح ػػدوث
اختراةات عمى مػعيد ىػذا الممػؼ المػزمف .حيػث جػاء فػي النقػرة (11ن مػف البيػاف الػوزاري مػا
حرفيتػػو :طسػػوؼ توامػػؿ الحكومػػة العمػػؿ عمػػى مػػعيد تػػوفير الحقػػوؽ اإلنسػػانية واالجتماعيػػة
لمنمسطينييف المقيميف عمى األراضي المبنانية ،ومطالبػة الػدوؿ والمنظمػات الدوليػة االضػطاع

بكامؿ مسؤولياتيا حياليـط6(.ن

عمى خمنية مػا ورد فػي البيػاف الػوزاري وسػعي الحكومػة المبنانيػة وبعػض الكتػؿ النيابيػة

الة ػرار الحق ػػوؽ االنس ػػانية لمنمس ػػطينييف المقيم ػػيف ف ػػي لبن ػػاف ،تق ػػدمت كتم ػػة المق ػػاء ال ػػديمقراطي
( ) 4قانون العمث اللبناين :راجع املوقع االلكرتوين لوزارة العمث اللبنانية www.labor.gov.lb :

( ) 5التقرير الصادر عن املؤ ر الثالث للتنمع الدديقراسع للمهنيني الفلسطينيني يف لبنان يف .2011/7/31
( ) 6راج ن ص البي ان ال وزاري ك امال عل

الص فحة االلكرتوني ة لرئاس ة ل

ال وزراء اللبن اين:

www.pcm.gov.lb
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النيابيػة باربعػة مشػػاريع ةػوانيف الةرارىػػا فػي البرلمػاف .وتمحػػورت مضػاميف ىػػذه المشػاريع عمػػى
حػػؽ العمػػؿ والتممػػؾ والاػػاء مبػػدأ المعاممػػة بالمدػػؿ واسػػتنادة العمػػاؿ النمسػػطينييف مػػف تقػػديمات

مندوؽ الضماف االجتماعي ،فيما تقدمت كتمة الحزب السػوري القػومي االجتمػاعي بمشػروع

ةانوف ةخر الةرار الحقوؽ االنسانية كسمة متكاممة7(.ن

وعمػػى االدػػر ،دعػػا رف ػػيس مجمػػس الن ػواب نبي ػػو بػػري الػػى جمس ػػة عامػػة لمبرلمػػاف ح ػػدد

تاريخيػػا فػػي  2010/6/15لمناةشػػة مشػػاريع الق ػوانيف واةرارىػػا .وةبيػػؿ انعقػػاد الجمسػػة ،ىبػػت
عامػػنة مػػف المواةػػؼ الرافضػػة مػػف ةب ػؿ طوافػػؼ بعينيػػا .وبػػدا واضػػحا اف االوضػػاع الداخميػػة
المبنانيػػة ليسػػت ناضػػجة بعػػد لتقبػػؿ امػػر مػػن النمسػػطينييف الحقػػوؽ االنسػػانية .بمػػا دفػػع ب ػرفيس

مجمس النواب الى ت جيػؿ الجمسػة واحالػة ىػذه المشػاريع الػى لجنػة االدارة والعػدؿ النيابيػة التػي

بادرت الى منقشة مشاريع القػوانيف عمػى مػدار سػتة اجتماعػات ةبػؿ اف تعرضػيا عمػى الجمسػة
العام ػػة لمبرلمػ ػػاف الت ػػي انعقػ ػػدت فػ ػػي  2010/8/17وش ػػكمت ننمػ ػػة ىامػ ػػة ف ػػي مسػ ػػار الحقػ ػػوؽ
االنسانية لاجفيف النمسطينييف المقيميف في لبناف ،حيػث اةػرت ىػذه الجمسػة بعػض التعػديات

القانونيػة ،وىػػي تعػػديات جػاءت كتسػػوية بػػيف االطػراؼ السياسػػية والطافنيػػة .فػتـ ادخػػؿ تعػػديؿ

بسػػيط عمػػى المػػادة  59مػػف ةػػانوف العمػػؿ وتعػػديؿ ةخػػر المػػادة التاسػػعة مػػف ةػػانوف الضػػماف
االجتماعي ،فيما تـ استبعاد بقية الحقوؽ ومنيا حقوؽ العامميف في القطاعات المينية.

المسػ لة اليامػػة فػػي ىػػذيف التعػػديميف ىػػي فػػي ابقػػاء التمييػػز عمػػى حالػػو ،نتيجػػة االبقػػاء

عمػػى اجػػازة العمػػؿ اوال وتجاىػػؿ حقػػوؽ العػػامميف فػػي الميػػف الح ػرة دانيػػا(ن ،بذريعػػة اف ىػػذه

المس ػ لة تقػػع ضػػمف مػػاحيات النقابػػات المعنيػػة ،بمػػا يػػؤدي الػػى تقمػػد ابقػػاء ففػػة كبي ػرة مػػف
الشعب النمسطيني رازحة تحت وط ة الحرماف مف حؽ العمؿ.

لكػػف االيجابيػػة ىنػػا ىػػي فػػي اةتنػػاع البرلمػػاف المبنػػاني وةطػػاع واسػػع مػػف ال ػراي العػػاـ

المبناني بمختمؼ انتماءاتو السياسية والطافنيػة باسػتحالة ابقػاء اوضػاع النسػطينييف عمػى حاليػا

مػػف البػػؤس والمعانػػاة .وبالتػػالي االةػرار بمػػعوبة تطبيػػؽ مبػػدأ المعاممػػة بالمدػػؿ عمػػى الاجفػػيف
( ) 7راج ع فتح ع كلي

 :حق و الفلس طينيني يف لبن ان ..يف ض وء مي اريع الق وانني املقرتح ة:

www.group194.net

( ) ا رر اع ا الن واب اع د جلس ة الامل ان اللبن اين ات اريخ  2010/8/17ا عن ع دم التط ر اي حق و املهني ني
الفلسطينيني عائ د اي ك ون ا ذمل املس علة تعل ة االنقاا ات اللبناني ة وال ديك ن للامل ان ا اوز ص الحيات ا ذمل النقاا ات.
لك ن ا ذا التاي ر يفتق د اي الدق ةر ا دليث ان ا ذمل النقاا ات عم ث وف ة ق وانني اق رت م ن قب ث الامل انر واالت ا ووفق ا
للمنطة القانوين فمن اقر قانونا ما من الطبيعع ان يدخث عديالت علي حذفا او اضافة.
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النمسػػطينييف نظ ػ ار لخموم ػػية اوضػػاعيـ السياس ػػية والقانونيػػة ،وة ػػد تػػـ الا ػػاء مبػػدأ المعامم ػػة

بالمدػػؿ عمػػى مسػػتوى حػػؽ العمػػؿ لاج ػراء فقػػط  .وبالتػػالي كػػاف ينتػػرض اف يشػػكؿ الاػػاء ىػػذا
المبػػدأ مقدمػػة لتحريػػر حػػؽ العمػػؿ ،لاج ػراء والمينيػػيف ،مػػف جميػػع الشػػروط المنروضػػة عمػػى
االجانػػب وبمػػا يعتبػػر اسػػياما فعميػػا فػػي تحسػػيف االوضػػاع االةتمػػادية واالجتماعيػػة لاجفػػيف.
لكػػف مجػػرد ابقػػاء الحالػػة التمييزيػػة سػواء لناحيػػة شػػرط الحمػػوؿ عمػػى اجػػازة العمػػؿ او بالنسػػبة

السػتبعاد المينيػيف النمسػػطينييف مػف حػػؽ العمػؿ بحريػػة ،وىػو مػػا يؤكػد اف لػػيس ىنػاؾ تاييػرات
مستقبمية في مجاؿ عمؿ النمسطينييف..

فما ىو واةع المينييف النمسطينييف ،وما ىي اوضاعيـ ؟
وفقػػا الحمػػاءات وكالػػة الاػػوث مطمػػع  ،2012بمػػد عػػدد الاجفػػيف النمسػػطينييف فػػي

لبناف المسجموف في ةيود الوكالة ( 455،373نسمةن يتوزعوف عمػى  12مخيمػا (350،899

نس ػػمةن وخارجي ػػا ( 104،474نس ػػمةن ف ػػي المحافظ ػػات المبناني ػػة المختمن ػػة8( .ن .لك ػػف الع ػػدد
النعمي لاجفيف المقيميف في لبناف عادة ىو اةؿ مف الرةـ المعمف ،سواء الولفؾ المسجميف في

ةيود وكالة الاوث او في المؤسسات المبنانية المعنية .واذا مػا اخػذنا فػي الحسػباف اعػداد كبيػرة
مف فمسطينيي لبناف حمموا عمى الجنسػية المبنانيػة وفقػا لمرسػوـ التجنػيس عػاـ  1995واعػداد
اخػػرى جػػرى شػػطب ةيودىػػا مػػف سػػجات االمػػف العػػاـ المبنػػاني بعػػد حمػػوليـ عمػػى جنسػػيات

اخرى ،الى عدد ليس بقميؿ غادر لبناف مع ت سيس السمطة النمسطينية ،فإف الرةـ النعمي لعدد

النمسطينييف المقيميف في لبناف ينخنض الى ما دوف النمؼ9( .ن

ىػػذا االسػػتنتاج يتقػػاطع مػػع ارةػػاـ المس ػ االسػػرى الػػذي اجرتػػو االونػػروا بالتعػػاوف مػػع

الجامعة األميركية في بيروت بتػاري  15كػانوف االوؿ  .2010إذ جػاءت نتػافا المسػ لتقػدـ

ارةامػػا ةػػد تسػػاعد المرجعيػػات المعنيػػة (الدولػػة المبنانيػػة واالونػػروان فػػي تحديػػد او تاييػػر انمػػاط
التعاطي مع اوضاع النمسطينييف في لبناف االةتمادية واالجتماعية.

فزعػػة يػتـ استحضػػارىا
فعمػى مسػتوى عػػدد النمسػطينييف ،الػذي مػػا زاؿ بالنسػبة لمػبعض ا

في كؿ مرة تطرح فييا حقوؽ النمسطينييف عمى بساط البحث الجدي .وكاف واضحا اف جميػع
االطػراؼ المعنيػػة بممػػؼ النمسػػطينييف فػػي لبنػػاف تقػػدـ ارةامػػا بمػػا ينسػػجـ مػػع مواةنيػػا السياسػػية

لدرجػػة اف الػرةـ نػػاىز المميػػوف عنػػد بعػػض السياسػػييف المبنػػانييف ،فػػي محاولػػة لت كيػػد عػػدـ ةػػدرة

لبناف عمى تحمؿ اعباء النمسطينييف االةتمادية واالجتماعية.
( ) 8مكت اإلعالمر رئاسة ا ونروا  -و ة  -وز .2011

( ) 9راجع :فتحع كلي – أمل النكبةر صادر عن شركة دار التقدم العريب للصحافة والطباعة والنير.
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ف ػالرةـ الػػذي اعمنتػػو االونػػروا فػػي مسػػحيا يقتػػرب مػػف االرةػػاـ التػػي كػػاف النمسػػطينيوف

يتحددوف عنيا ،حيث جاء في ىذا المس ب ف االرةاـ تتراوح بيف ( 260الؼ نسمةن و (280

الػػؼ نسػػمةن  ،نمػػنيـ دوف سػػف اؿ  25عامػػا10( .ن وىػػو مػػا ينباػػي عمػػى جميػػع مػػف يحػػاوؿ
المبالا ػػة بالمع ػػب عم ػػى وت ػػر التض ػػخيـ ف ػػي االرة ػػاـ اف يعي ػػد حس ػػاباتو م ػػف زاوي ػػة اف االعب ػػاء
االةتمػػادية واالجتماعيػػة التػػي تحػػدث عنيػػا الػػبعض ويبنػػى عمييػػا مواةػػؼ وسػػناريوىات ليسػػت

دةيقػػة ،وبيػػدؼ الومػػوؿ الػػى اسػػتنتاجات تػػدفع باتجػػاه تيجيػػر النمسػػطينييف خػػارج لبنػػاف وعمػػى
خمنية الخمومية الطافنية والديمارافية لمبناف.

عموما يتوزع العماؿ النمسطينيوف ،سواء االجراء او المينيوف ،عمى داث ففات11(:ن

1ن ففة ةميمة تتميز بالدراء ،وىذه النفة حممت معيا مف فمسػطيف امواليػا وخبرتيػا فػي االعمػاؿ
الماليػة والعقاريػػة والممػرفية ،فانخرطػػت فػػي االةتمػػاد النعمػي لمبنػػاف ،وتمكػػف ةسػػـ كبيػػر منيػػا

الحموؿ عمى الجنسية المبنانية في مراحؿ مبكرة.

2ن ففػػة متوسػػطة مػػف امػػحاب الخبػرات المينيػػة والتعميميػػة بعضػػيا تػػرؾ لبنػػاف باتجػػاه الخمػػيا
ودوؿ اخػػرى منػػذ سػػنوات بحدػػا عػػف لقمػػة العػػيش ،بعػػد اف اغمقػػت فػػي وجييػػا امكانػػات العمػػؿ،
ومنيـ مف بقي في لبناف يمارع الحياة مف اجؿ ت ميف حياة كريمة..

3ن وفف ػػة دالد ػػة وى ػػي االكب ػػر ،تحول ػػت ،بنع ػػؿ تش ػػدد القػ ػوانيف المبناني ػػة تجاى ػػا ،ال ػػى ي ػػد عامم ػػة
رخيمػػة تكسػػب ةوتيػػا مػػف خػػاؿ العمػػؿ الموسػػمي واالعمػػاؿ الشػػاةة بعيػػدا عػػف كػػؿ اشػػكاؿ

الحماية القانونية.

وتتمركػز ةػػوة العمػؿ النمسػػطينية فػػي مجػاالت الميػػف المػػعبة والشػاةة كالبنػػاء والز ارعػػة

واالفراف ومحطات الوةود وبعض الحرؼ المػايرة ،بحكػـ ضػعؼ الطاةػة المبنانيػة العاممػة فػي
ىذا المجاؿ وعدـ تشدد القوانيف المبنانية فييا ،وىي مجاالت عمؿ في معظميا موسمية تتدنى
فييا نسبة االجور ،فضا عف انعداـ كافة الضمانات المحية واالجتماعية.

وفػػي د ارسػػة حديدػػة عػػف ىػػذا االمػػر ،تبػػيف أف دادػػة مػػف كػػؿ عش ػرة عمػػاؿ فمسػػطينييف

يعممػػوف فػػي مي ػػف االختمػػاص ،كمدرسػػيف ،ع ػػامموف فػػي المجػػاؿ االجتم ػػاعي ،عػػامموف ف ػػي

القط ػػاع الم ػػحي ،ميندسػ ػوف او متخممػ ػوف ف ػػي مج ػػاؿ الكومبي ػػوتر والمحاس ػػبة .وأف أج ػػور
غالبية العماؿ مف النمسطينييف متدنيػة جػدًا ،عمػى اخػتاؼ الميػف وأربػاب العمػؿ .إذ أف نسػبة

( ) 10املوقع الريمع لوكالة الغوث عل صفحة االنرتناwww.unrwa.org :
( ) 11فتحع كلي – مصدر سااة.
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 42في المفة مف العامميف يتقاضوف بيف  320و 500دوالر ،فيما يحمؿ  47في المفة مػف
العماؿ النمسطنييف عمى ما ىو دوف الحد األدنى لأجور12(.ن
النقابات في لبنان وحق الفمسطينيين في االنتساب اليها

انطاةػػا مػػف طبيعػػة لبنػػاف وظروفػػو الخامػػة ،فػػاف ىنػػاؾ تػػداخا واضػػحا بػيف القضػػايا النقابيػػة

واالوضاع السياسية والطافنية وحتػى المذىبيػة ،وبالتػالي فػا يمكػف الحػديث عػف النقابػات دوف
االخػػذ بعػػيف االعتبػػار االمػػطنافات السياسػػية والطافنيػػة ،دوف اسػػتبعاد العوامػػؿ الموضػػوعية
لتش ػ ػػكؿ النقاب ػ ػػات المػ ػ ػرتبط تاريخي ػ ػػا بت ػ ػػاري لبن ػ ػػاف الحدي ػ ػػد ونظام ػ ػػو السياس ػ ػػي المس ػ ػػتند ال ػ ػػى

الديمقراطية التوافقية.

تمعػػب النقابػػات فػػي لبنػػاف دو ار سياسػػيا مباشػ ار وىػػي تتػػوزع عمػػى مختمػػؼ المحافظػػات المبنانيػػة.

ووفقا لرفيس مممحة العمؿ والعاةػات المينيػة فػي و ازرة العمػؿ عبػد

رزوؽ ،فينػاؾ (45ن

إتحػادا نقابيػا تتػوزع عمػى ةطاعػات وففػات مينيػة متعػددة وتضػـ عػددًا كبيػ ًار مػف النقابػات يبمػد

عػػددىا( 565نقابػػةن213( :ن نقابػػة امػػحاب عمػػؿ352( ،ن نقاب ػة عماليػػة13(.ن واسػػتناداً الػػى
ةانوف العمؿ ،فاف لو ازرة العمؿ الحؽ في اعطاء التراخيص أو منعيا وفقاً لممادتيف  86و 87
مػف ةػػانوف العمػؿ .ويجػػوز لأجانػب وفقػػا لممػػادة  92أف ينتسػبوا إلػػى النقابػة إذا كػػاف ممػػرحاً

ليـ بالعمؿ في لبناف(14ن (أي حاما عمى اجازة عمؿن .أي اف النمسطيني بالتنسير الواةعي
ال يحؽ لو سواء انشاء نقابة او االنتساب الى النقابات لعدـ تمتعو ب كدر مف شرط منيا شرط

الجنسية وشرط المعاممة بالمدؿ وشرط الحموؿ عمى اجازة العمؿ.

امػػا لناحيػػة الميػػف الممنػػوع عمػػى النمسػػطينييف ممارسػػتيا ،فيػػي جميػػع الميػػف المنظمػػة

بقػػانوف ويبمػػد عػػددىا نحػػو (22ن مينػػة .وىػػي :جمعيػػة المػػناعييف ،جمعيػػة ممػػارؼ ،جمعيػػة
شركات الضماف ،نقابة إتحاد الناشريف ،نقابة أمحاب الننادؽ ،نقابػة أمػحاب مكاتػب السػنر

والسياحة ،نقابة أمحاب وكاالت ت جير السيارات ،نقابة أطباء األسناف ،نقابػة األطبػاء ،نقابػة
المػػحافة ،نقابػػة المػػرافيف ،نقابػػة المػػيادلة ،نقابػػة الطوبػػوغرافييف المجػػازيف ،نقابػػة الطيػػاريف

المبنانيف.نقابػػة المحػػاميف ،نقابػػة المحػػرريف ،نقابػػة الممػػوريف المػػحافييف ،نقابػػة الممرض ػػات

( ) 12إمكانات الي باب والناش جني الفلس طينيني يف لبن انر دراس ة ل االئتالف اللبن اين الفلس طي حلمل ة ح اة العم ث .
جريدة السفري .2011/10/14

( ) 13نقاا ات لبن ان إي أي نال املوق ع االلكر روين الت اد الوف اء لنقاا ات العم ال واملس تخدمني يف لبن ان:
www.syndi-alwafaa.org

( ) 14قانون العمث اللبناين :راجع املوقع االلكرتوين لوزارة العمث اللبنانية  :مصدر سااة.
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والممرضػػيف ،نقابػػة الميندسػػيف ،نقابػػة خبػ ارء المحاسػػبة المجػػازة ،نقابػػة معممػػي مػػناعة الػػذىب

والمجوىرات ،ونقابة مقاولي األشااؿ العامة والبناء..
أرقام ومعطيات حول المهنيين الفمسطينيين

وفقػ ػػا الحمػ ػػافية مػ ػػادرة عػ ػػف اتحػ ػػاد الشػ ػػباب الػ ػػديمقراطي النمسػ ػػطيني ،يت ػ ػراوح عػ ػػدد

الخ ػريجيف النمسػػطينييف ب ػػيف  2750 - 2500طالب ػا يتوزع ػػوف عمػػى مختم ػػؼ الجامعػػات ف ػػي

لبناف (15ن ،فيما تشير بعض االحماءات الى اف الرةـ اعمى مف ذلؾ بقميؿ ،ىذا اضافة الى
عػدد بسػيط يحمػػؿ شػيادات مػػف خػارج لبنػػاف .امػا عػػدد الخػريجيف فػػي االختمامػات العمميػػة،
الػ ػػذيف يعتبػ ػػروف مػ ػػؤىميف لانضػ ػػماـ الػ ػػى القطاعػ ػػات المينيػ ػػة (ميندسػ ػػوف ،اطبػ ػػاء ،مػ ػػيادلة

وغيػػرىـن ،فػػاف نسػػبتيـ ال تزيػػد عػػف ( 20بالمافػػةن .فوفقػػا لمػػذكرة نقابيػػة فمسػػطينية ،فػػاف عػػدد
المينييف النمسطينييف في لبناف يتوزع عمى الشكؿ التالي16( :ن

 حقوةي ػػوف 60 :حقوةيػ ػػا مسػ ػػجا فػ ػػي ل ػ ػواف االتح ػػاد العػ ػػاـ لمحقػ ػػوةييف النمسػ ػػطينييف التػ ػػابع
لمنظمػػة التحريػػر النمسػػطينية اغمبيػػتيـ ال تعمػػؿ ضػػمف اختمامػػيا بسػػبب تشػػدد الق ػوانيف

المبنانية وةوانيف النقابات.

 اطبػػاء 250 :طبيبػػا مسػػجا فػػي ل ػواف االتحػػاد العػػاـ لاطبػػاء النمسػػطينييف ،يعمػػؿ الجػػزء

االكبػػر مػػنيـ فػػي االونػػروا وفػػي مستشػػنيات اليػػاؿ االحمػػر النمسػػطيني .ومػػف يعمػػؿ فػػي
المؤسسات المحية المبنانية فإما س ار او ب سماء أطباء لبنانييف.

 150 طبيب اسناف مسجا في االتحاد.
 ميندسوف 400 :ميندس مسجؿ في االتحاد العاـ لمميندسيف النمسطينييف.
 60 عاما في مجالي التموير المحني والتحرير.
 موظنوف وعماؿ في ةطاع المناعة :معظـ العماؿ في القطاع المناعي يجري تشايميـ

دوف عق ػػود او اذون ػػات عم ػػؿ ،وال ي ػػتـ ترس ػػيـ ذل ػػؾ لي ػػوفر م ػػاحب المم ػػنع دف ػػع تك ػػاليؼ
عديػػدة ةانونيػػة ،وليمػػارس اسػػتااال عػػادة مػػا يكػػوف مرىقػػا فػػي تخنيػػؼ االجػػر وعػػدـ الػػدفع

لمضماف االجتماعي ،لذلؾ ال توجد ارةاـ دابتة ،وال معروفة واف كانت تقدر ببضع مفات.
( ) 15وثيقة داخلية صادرة عن اتاد اليباب الدديقراسع الفلسطي يف لبنان (اشد).

( ) 16سهيث الن اسورر اح وال فلس طينيةر ص ادر ع ن ش ركة دار التق دم الع ريب للص حافة والطباع ة والني رر الع دد 25
– .2012
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 100 محاسب (تقديراتن
 ممرضوف وعمػاؿ ةسػـ الطبابػة :يوجػد الكديػر مػنيـ ،نحػو الػؼ مػا بػيف ممرضػة وممػرض،

امػػحاب اختمػػاص فػػي التمػػوير االشػػعاعي او عمػػاؿ مختبػرات ،يتوزعػػوف بػػيف عيػػادات

االونػػروا واليػػاؿ وعيػػادات االطبػػاء فػػي المخيمػػات ،اضػػافة السػػتااؿ مستشػػنيات لبنانيػػة

ليذه اليد العاممة بدوف عقود عمؿ وال ضمانات ،سدادا لمنقص الحامؿ في ىذا القطاع.
 100 بافع مجوىرات (تقديراتن

واذا كاف العدد النعمي يزيد بقميؿ عف االرةاـ المذكورة سابقا ،لكػوف اف االرةػاـ الػواردة ىػي

فق ػػط لممس ػػجميف ف ػػي ةي ػػود االتح ػػادات النمس ػػطينية ،ف ػػإف األون ػػروا والجمعي ػػات األىمي ػػة يعتبػ ػراف

ػاعيف ميمػػيف لتوظيػػؼ المينيػػيف النمسػػطينييف ،إذ تُظيػػر األرةػػاـ اإلحمػػافية أف  %37مػػف
ةطػ ن
خريجي الجامعػات النمسػطينييف المػوظنيف ،وكػذلؾ  %22مػف المػوظنيف مػف حممػة الشػيادات
شبو المينية ،يتمقوف رواتبيـ مف األونروا .أضؼ إلى ذلؾ أف  %9مف خريجي الجامعات ىـ
موظنػوف لػػدى جمعيػػة اليػاؿ األحمػػر النمسػػطيني وجمعيػات أىميػػة أُخػػرى ،وأف  %13يعممػػوف
لػدى منظمػػة التحريػػر النمسػػطينية ،أو لػػدى إحػػدى النمػافؿ النمسػػطينية .فيمػػا يعمػػؿ ربػػع حممػػة

الشػػيادات الجامعيػػة تقريب ػًا مػػف القػػاطنيف داخػػؿ المخيمػػات فػػي سػػوؽ العمػػؿ المبنانيػػة ،أي فػػي
سوؽ العمؿ خارج المخيمات ،بينما ترتنع ىذه النسبة بيف النمسطينييف خارج المخيمات17( .ن

ويمكػػف تمػػنيؼ النسػػبة العظمػػى مػػنيـ عمػػى الشػػكؿ التػػالي%93( :ن كمينيػػيف ومػػديريف

يعم ػػؿ أغمبي ػػتيـ ف ػػي التعم ػػيـ والم ػػحة والعم ػػؿ االجتم ػػاعي (%63ن%22( ،ن ف ػػي الخػ ػػدمات

االجتماعية%6( ،ن يعمموف في التجارة والننادؽ والمطاعـ%3( ،ن في المػناعة%3( ،ن فػي
ةطػاع المػػاؿ والعقػػارات ،وىنػاؾ عػػدد ةميػػؿ يعمػػؿ فػي مجػػاؿ الموامػػات واالتمػػاالت (%1ن،

والبناء (%1ن18(.ن

بشػكؿ عػػاـ ،يتقاسػػـ المينيػػوف النمسػػطينيوف المعانػػاة مػػع ابنػػاء شػػعبيـ مػػف العمػػاؿ واالجػراء

في ةضية الحرمػاف مػف حػؽ العمػؿ .واذا كانػت القػوانيف المبنانيػة تنػرض بعػض الشػروط عمػى

العماؿ النمسطينييف (االجػراءن ،فػاف الحرمػاف بالنسػبة لممينيػيف النمسػطينييف يكػاد يكػوف شػاما
لمختمؼ الميف الحرة ..والمشكمة بالنسػبة لمقطاعػات المينيػة النمسػطينية ىػي مشػكمة مزدوجػة:

( ) 17التميي ض د املهني ني الفلس طينيني يف لبن ان :س اري حنف ع ويوج ا يلت ن ر ل ة الدراس ات الفلس طينية -الع دد
 77شتاء .2009

( ) 18التميي ضد املهنيني الفلسطينيني يف لبنان – املصدر السااة.
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عمى مستوى القوانيف المبنانية وعمى مستوى النقابػات المينيػة المعنيػة التػي تضػع ةيػودا مشػددة

عمػػى األجنبػػي الػػذي يريػػد ممارسػػة مينػػة معينػػة فػػي لبنػػاف .وتمػػؿ القيػػود فػػي تشػػددىا بالنسػػبة
لمنمس ػػطيني ال ػػى درج ػػة االش ػػتراطات القانوني ػػة التعجيزي ػػة الت ػػي ال تنطب ػػؽ عمي ػػو بحك ػػـ وض ػػعو

القانوني كاجئء..

وفػػي غيػػاب الق ػوانيف التػػي ترعػػى ممػػال الاجفػػيف النمسػػطينييف المقيمػػيف عمػػى اال ارضػػي

المبنانية ،فاف ةػانوف العمػؿ المبنػاني فػي تعاطيػو مػع العمػاؿ االجانػب فػي لبنػاف ،ومػف ضػمنيـ
النمسػػطينيوف ،ي خػػذ بقاعػػدتيف اساسػػيتيف فػػي منحػػو اجػػازة العمػػؿ .اوال :اولويػػة العامػػؿ المبنػػاني
عم ػػى غيػ ػره م ػػف العم ػػاؿ االجان ػػب .داني ػػا :م ارع ػػاة مب ػػدأ المعامم ػػة بالمد ػػؿ ..ام ػػا عم ػػى مس ػػتوى

النقابػات ،فقػد انػاط ةػػانوف العمػؿ المبنػاني المػادر فػػي  23ايمػوؿ  1946ميمػة تنظػيـ امػػوؿ

الميف الحرة بالنقابات ننسيا عندما اشار في مادتو  83الى انو ط في كؿ ففة مف ففات الميف
يحؽ ألرباب العمؿ ولأجراء أف يؤلؼ كؿ منيـ نقابة خامػة ويكػوف ليػا الشخمػية المعنويػة

وحؽ التقاضيط19(.ن

ومف خاؿ مراجعة االنظمة الداخمية لجميع النقابات المينية ،يتبيف اف المينيػيف االجانػب

يخضػ ػػعوف لشػ ػػروط محػ ػػددة يجػ ػػب االلت ػ ػزاـ بيػ ػػا كػ ػػي يسػ ػػتيطعوا ممارسػ ػػة المينػ ػػة .ولمػ ػػا كػ ػػاف

النمسطيني في لبناف يمنؼ ك جنبي وفمسطيف ما زالت محتمة ،فاف النتيجة التي خمػص الييػا

السياسػػيوف فػػي لبنػػاف س ػواء عمػػى مسػػتوى النقابػػات او عمػػى مسػػتوى الػػو ازرات المعنيػػة ىػػو اف
النمسطينييف ال يمكنيـ العمؿ في لبناف ..ويمكف تممس ىذه المس لة مف خػاؿ االطػاع عمػى

االنظمة الداخمية لجميع النقابات المينية المنظمة بقوانيف.

اف المادة  59مف ةانوف العمػؿ المبنػاني تػنص عمػى انػو طيتمتػع االجػراء االجانػب عنػد

م ػرفيـ مػػف الخدمػػة بػػالحقوؽ التػػي يتمتػػع بيػػا العمػػاؿ المبنػػانيوف ،مػػع شػػرط المعاممػػة بالمدػػؿ

والحموؿ عمى اجازة عمؿط.

في التطبيؽ العممي فاف العامؿ ال يستنيد مػف نػص ىػذه المػادة انطاةػا مػف الشػرطيف

المػػانعيف ،وىمػػا شػػرطاف تختمػػؼ التنسػػيرات فػػي امكانيػػة تطبيقيمػػا عمػػى النمسػػطيني .فتنسػػير

السػػمطات المبنانيػػة ىػػو عػػدـ اسػػتنادة العامػػؿ النمسػػطيني مػػف حقػػوؽ المػػرؼ مػػف الخدمػػة نظػ ار

لعػػدـ وجػػود دولػػة فمسػػطينية واةعػػا عمػػى االرض يمكنيػػا معاممػػة المبنػػانيف بالمدػػؿ ،فيمػػا التنسػػير

اآلخػ ػػر نقػ ػػيض ذلػ ػػؾ تمامػ ػػا ..والقافػ ػػؿ بامكانيػ ػػة تطبيػ ػػؽ مبػ ػػدأ المعاممػ ػػة بالمدػ ػػؿ عمػ ػػى العامػ ػػؿ

النمسطيني ،وىذا التنسير ينطمؽ مف التالي:
( ) 19قانون العمث اللبناين  :مصدر سااة.
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اف المواطف المبناني وحتى لحظة توةؼ العمؿ بالقوانيف النمسطينية التي كانت مطبقة

خػػاؿ عيػػد االنتػػداب ،لػػـ يكػػف يعتبػػر اجنبيػػا وفقػػا لػػنص المػػادة (59ن مػػف الدسػػتور النمسػػطيني

(1922ن والت ػػي نم ػػت م ػػا حرفيت ػػو:ط تعن ػػي لنظ ػػة طاالجنب ػػيط اح ػػد رعاي ػػا ال ػػدوؿ االوروبي ػػة او
االميركية او دولة الياباف ،لكنيا ال تشمؿ:

1ن االىػػالي االمػػيميف لػػباد موضػػوعة تحػػت حمايػػة دولػػة اوروبيػػة او تػػدار بمقتضػػى انتػػداب
ممنوح إلحدى الدوؿ االوروبية.

2ن الرعايا العدمانييف.

ىػذا الدسػتور بقػػي سػاري المنعػوؿ فػػي فمسػطيف الػى العػػاـ  ،1948ومػف المعػػروؼ اف

لبناف كاف خاضعاً لانتداب النرنسي ،اي لدولة اوروبية حتػى العػاـ  .1943بعػد ذلػؾ التػاري

لـ يتبدؿ وضع المبنانييف في فمسطيف ،الذي يعني اف مبػدأ المعاممػة بالمدػؿ لػـ يكػف مطروحػاً،

الف المبناني كاف يعامؿ بشكؿ متسػاو مػع النمسػطيني فػي حقوةػو االنسػانية والمدنيػة ،ولػـ يكػف
عرضػ ػػة ألي تمييػ ػػز ،بػ ػػؿ كػ ػػاف يتمتػ ػػع بالنوافػ ػػد االجتماعيػ ػػة ذاتيػ ػػا التػ ػػي يتمتػ ػػع بيػ ػػا الم ػ ػواطف

النمسطيني.

اف اسػػاس الحػػؿ واالفػراج عػػف جميػػع الحقػػوؽ االنسػػانية يكمػػف فػػي اسػػتدناء النمسػػطيني

مػف مبػػدأ المعاممػػة بالمدػػؿ النتنػػاء موجباتػػو الموضػػوعية بسػػبب مػػف عػػدـ وجػػود دولػػة فمسػػطينية
مستقمة ذات سيادة .والشعب النمسطيني كما ىو معروؼ يناضؿ مف أجؿ ةياـ دولتو المستقمة

بعاممتيا القدس ،فضاً عف حقو في العودة إلى دياره وممتمكاتو بموجب القرار األممي الرةـ

 .194ولبن ػػاف ى ػػو إح ػػدى ال ػػدوؿ الت ػػي دفع ػػت وما ازل ػػت دمنػ ػاً غالي ػػا م ػػف اج ػػؿ انج ػػاز الحق ػػوؽ
الوطنيػػة النمسػػطينية .ومػػف واجػػب الدولػػة دعػػـ نضػػاؿ الاجفػػيف مػػف اجػػؿ ذلػػؾ ،ال اف تسػػتخدـ

ىذه المس لة لحرماف الشعب النمسطيني مف حقوةو االنسانية.
القطاع التمريضي

وفقػ ػػا الحمػ ػػاءات طمنظمػ ػػة المػ ػػحة العالميػ ػػةط لعػ ػػاـ  ،2007يبمػ ػػد عػ ػػدد الممرضػ ػػيف

والممرضات في العػالـ خمسػة عشػر مميونػا ،تمدػؿ اإلنػاث نسػبة تسػعيف فػي المفػة مػنيـ (20ن.
وفػػي لبنػػاف فػػاف نحػػو (9460ن ممرضػػة وممرضػػا منتسػػبيف إلػػى النقابػػة أي مػػا نسػػبتو 13.2

ممرضػ ػًا لك ػػؿ عشػ ػرة ةالؼ نس ػػمة21( .ن وم ػػف الطبيع ػػي وف ػػؽ التنس ػػير المبن ػػاني اف ال ي ػػدخؿ

( ) 20املوقع االلكرتوين ملنظمة الصحة العاملية عل صفحة االنرتناwww.who.int :
( ) 21املوق

ع الريم

ع لنقاا

ة املمرض

ات واملمرض

ني يف لبن

ان عل

ص

فحة االنرتن

ا:

www.orderofnurses.org.lb
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الممرضػ ػػيف النمسػ ػػطينييف ضػ ػػمف االحمػ ػػاءات الرسػ ػػمية التػ ػػي تقػ ػػدميا النقابػ ػػة وو ازرة الم ػ ػحة

المبنانية لعدـ حموليـ عمى اذف مزاولة المينة مف و ازرة المحة.

وتبمد نسبة المنخرطيف في مراكز العمؿ (82ن في المفة ،فيمػا تبمػد نسػبة الممرضػات

(81ن بالمفة .ويتوزع العامموف في القطاع التمريضػي بنسػبة (%87.67ن عمػى المستشػنيات،

و(%4.3ن ف ػ ػ ػػي م اركػ ػ ػ ػز الرعاي ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػػحية و(%1.19ن ف ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػػدارس ،و(%3.26ن ف ػ ػ ػػي
الجامعات والمعاىد ،وبنسبة (%0.21ن في الرعاية المنزلية22( .ن

ام ػػا لجي ػػة اع ػػداد الممرض ػػات والممرض ػػيف النمس ػػطينييف الع ػػامميف ف ػػي لبن ػػاف ،ونتيج ػػة

غياب الييفات المعنية بيذا القطاع ،فميس ىناؾ مف رةـ رسمي يمكف االستناد اليو .فإذا كػاف
لجميع القطاعات المينية النمسطينية اتحادات ومؤسسات معنية بمتابعة اوضاع القطػاع ،فػاف

العػ ػػامميف فػ ػػي القطػ ػػاع التمريضػ ػػي ىػ ػػـ الوحيػ ػػدوف الػ ػػى جانػ ػػب العػ ػػامميف فػ ػػي مجػ ػػالي التجػ ػػارة

والمحاسػػبة المػػذيف ال يممكػػاف أيػػة ىيفػػة او مؤسسػػة معنيػػة ب وضػػاعيـ ،وبالتػػالي فػػاف المػػورة
العامػػة عػػف العػػامميف فػػي القطػػاع التمريضػػي تبقػػى مبيمػػة وغيػػر واضػػحة المعػػالـ خامػػة بمػػا
يتعمؽ بالمعطيات واالرةاـ الدةيقة.

لكػف بػالرغـ مػػف ذلػؾ ،يمكػػف اعتمػاد اكدػػر مػف طريقػػة لمومػوؿ الػػى معطيػات تقريبيػػة،

ومنيػ ػػا اعػ ػػداد الخ ػ ػريجيف مػ ػػف الجامعػ ػػات والمعاىػ ػػد المينيػ ػػة ،واعػ ػػداد المنتسػ ػػبيف الػ ػػى بعػ ػػض

االتحادات النمسطينية والعامميف في مراكز محية معروفة كاالونروا والياؿ االحمر.

فانطاةا مف المعطيات التي تقدميا المؤسسات التربوية المختمنة عف اعداد الخريجيف

النمسػ ػػطينييف وبعػ ػػض ممػ ػػا تػ ػػوفره المؤسسػ ػػات المػ ػػحية العاممػ ػػة فػ ػػي المخيمػ ػػات ،فػ ػػاف عػ ػػدد

الممرضػػيف النمسػػطينييف يت ػراوح بػػيف ( 750و 1000ن ممرضػػة وممػػرض (ممػػرض ،مسػػاعد
ممرض ،امحاب اختماص في التموير االشعاعي او عماؿ مختبراتن(23ن يتوزعوف عمػى

مختمؼ المخيمات النمسطينية في جميع المحافظات المبنانية .واذا ما اخذنا بعيف االعتبػار اف

القس ػػـ االكب ػػر م ػػف ى ػػذا العػ ػػدد يت ػػوزع عم ػػى الم ارك ػػز المػ ػػحية التابع ػػة لوكال ػػة الا ػػوث وعمػ ػػى

مستشػػنيات جمعيػػة اليػػاؿ االحمػػر النمسػػطيني وبعػػض الم اركػػز المػػحية فػػي المخيمػػات ،فػػاف

( ) 22جريدة السفري.2011/5/16 :

( ) 23قديرات خاصة االتنمع الدديقراسع للمهنيني الفلسطينيني يف لبنان.
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العدد المؤىؿ لمعمؿ في المستشنيات والمراكز المحية المبنانية خارج المخيمات يػنخنض الػى

حدوده الدنيا24( .ن

ويع ػػزو الػ ػػبعض الس ػػبب فػ ػػي ارتن ػػاع عػ ػػدد ى ػػذا القطػ ػػاع ال ػػى المشػ ػػكمة ف ػػي ةمػ ػػة عػ ػػدد

الممرضات والممرضيف المبنانييف وتنضيميـ اليجرة لمخارج بسبب شروط العمؿ االفضؿ ،مما

يؤدي عادة الى اةباؿ الكدير مف النمسطينييف عمى ىذه المينة لسد الػنقص الحامػؿ ولسػيولة
الحمػػوؿ عمػػى العمػػؿ ،رغػػـ حػػاالت االسػػتااؿ العديػػدة التػػي يمارسػػيا امػػحاب المستشػػنيات

والم اركػػز الم ػحية نتيجػػة غيػػاب الحمايػػة القانونيػػة التػػي تولػػد الكديػػر مػػف المشػػكات القانونيػػة
واالةتمادية واالجتماعية.

الممرضات والممرضون الفمسطينيون وحق ممارسة المهنة:

وفقػػا لممرسػػوـ رةػػـ  1077تػػاري  ،1978/3/18المتعمػػؽ بتنظػػيـ مينػػة التم ػريض ال

يحػؽ ألحػد أف يتخػذ لقػب ممػػرض مجػاز إال بعػد أف تتػوفر لديػو بعػػض الشػروط التػي يقػع فػػي
مقدمتيا أف يكوف لبنانيًا وبمد سف التاسعة عشرة وىو ننس الشرط المطمػوب بالنسػبة لممػرض.

امػػا االجانػػب فقػػد سػػم ىػػذا المرسػػوـ لايػػر المبنػػاني ممارسػػة مينػػة التم ػريض شػػرط اف يكػػوف

مجا از بممارسة المينة في بمده المرسؿ مف ةبؿ ىيفة او منظمة او مؤسسة دولية مرخص ليا

بالعمؿ في لبناف ممارسة المينة ضمف نطاؽ الميمة الموكولة اليو(.المادة الدانية عشرةن(25ن

كما يجوز لممرض غير المبنػاني العضػو فػي ىيفػات التعمػيـ فػي مػدارس التمػريض فػي

لبناف اف يمارس مينة تعميـ التمريض ضمف الشرطيف التالييف:
1ن اف يكوف مجا از بممارسة مينة التمريض في بمده.

2ن اف يكوف موةعا مشروع عقد عمؿ لمدة معينة مع احدى مدارس التمريض في لبناف يتنرغ
بموجبػػو لتعمػػيـ التم ػريض فييػػا وال يحػػؽ لػػو اف يتقاضػػى عػػاوة عمػػى راتبػػو ،أي اجػػر لحسػػابو

الخاص عف أي عمؿ ميني يقوـ بو داخؿ المدرسة او خارجيا(.المادة الدالدة عشرةن

وفػػي معظػػـ الحػػاالت ،يجػػب اف ال تزيػػد نسػػبة الممرضػػيف االجانػػب فػػي كػػؿ مدرسػػة

لمتعميـ او مستشنى لمتدريب عف عشريف فػي المافػة .وعمػى كػؿ مدرسػة او مؤسسػة ترغػب فػي
( ) 24راجع وثائة املؤ ر الثاين للتنمع الدديقراسع للمهنيني الفلس طينيني ال ذي عق د ات اريخ  2011/7/31يف مرك
وفية سبارة.

( ) 25املوقع الريمع لنقااة املمرضات واملمرضني يف لبنان عل صفحة االنرتنا :مصدر سااة.
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استخداـ ممرض غيػر لبنػاني لػدييا تسػجيمو فػي و ازرة المػحة العامػة وابػاغ ىػذه الػو ازرة عػف

نياية خدمتو(.المادة الخامسة عشرةن

وكؿ مف يمارس مينة التمريض بطريقة غير مشروعة أو يحمؿ لقب ممػرض بمػورة

غير مشروعة تطبػؽ عميػو العقوبػات المنمػوص عنيػا فػي المػادة  393مػف ةػانوف العقوبػات.

وبالتػػالي فػػا يحػػؽ لأجنبػػي (النمسػػطينين اف يمػػارس مينػػة التم ػريض اال بعػػد الحمػػوؿ عمػػى
اجازة بذلؾ مف و ازرة المحة العامة .وتمنت دراسة مادرة عف طإفتاؼ حممة حؽ العمؿط الى
أف ادنػػي عشػػر مػػف الشػػباب العػػامميف ،تقػػدموا لمحمػػوؿ عمػػى إجػػازات عمػػؿ ،لكػػف سػػبعة مػػنيـ

فقط ( 5ذكور وأنديافن نجحوا في الحموؿ عمييػا فػي األعػواـ الممتػدة بػيف  2005و.2010

وىػ ػ ػػـ أربعػ ػ ػػة يعممػ ػ ػػوف فػ ػ ػػي التم ػ ػ ػريض ومػ ػ ػػدرس واختمامػ ػ ػػياف فػ ػ ػػي تكنولوجيػ ػ ػػا المعمومػ ػ ػػات

والكومبيوتر26(.ن وكؿ مف يمارس بطريقة غير مشروعة مينة التمريض اويحمؿ لقب ممرض
بمػػورة غيػػر مشػػروعة تطبػػؽ عميػػو المنمػػوص عنيػػا فػػي المػػادة  393مػػف ةػػانوف العقوبػػات.
(المػػادة الحاديػػة والعشػػروفن وكػػؿ مػػف يحمػػؿ اشػػارات التمػريض بطريقػػة غيػػر مشػػروعة تطبػػؽ

عميػو العقوبػات المنمػوص عنيػا فػي المػادتيف  94و  95مػف ةػانوف العقوبػات(.المػادة الدانيػة

والعشروفن

ما يستناد مف ىذه النموص وبعد التطبيقػات االستنسػابية اف الممػرض النمسػطيني ال

يحؽ لو ممارسة المينة الكدر مف سبب:

اوال :إشتارط الجنسية باف يكوف لبنانيا.

داديا :مرخص لو بمزاولة المينة في لبناف.
دالدا :حاما عمى شيادة خامة بالمينة.

رابعا :بعض المعامات االدارية التي ال تتوفر في النمسػطيني باعتبػار اف القػانوف يتوجػو الػى

االجنبي الراغب في الدخوؿ الى لبناف .فيما النمسطيني المقيـ ليس ىناؾ مف تدابير اسػتدنافية

تتعمػػؽ بػػو ،بمػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف استنسػػاب يمػػؿ فػػي النيايػػة الػػى عػػدـ تػػوفر الكديػػر مػػف
الشروط الضرورة المطموبة لممارسة المينة27( .ن

وبالتػػالي ،فػػاف تػػوفر الشػػرط االوؿ الػػذي يمكػػف تطبيقػػو عمػػى الممرضػػيف العػػامميف فػػي

اط ػػار وكال ػػة الا ػػوث باعتبارى ػػا ىيف ػػة دولي ػػة والع ػػامموف ل ػػدييا يخرج ػػوف ع ػػف م ػػاحيات و ازرة

المػػحة والنقابػػات المعنيػػة ،تكػػوف اجػػازة العمػػؿ ىػػي العػػافؽ ،واالجػػازة ىنػػا تتطمػػب الكديػػر مػػف
( ) 26التميي ضد املهنيني الفلسطينيني يف لبنان – مصدر السااة.

( ) 27راجع منوذج سل االنتساب للنقااة ر واو يوضح اليروط واملستندات املطلواة.
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الشروط التي ال يستطيع النمسطيني تمبيتيا ..اضافة الى عدـ ةدرتو عمى االنتساب الػى نقابػة

الممرضػػات والممرضػػيف ألكدػػر مػػف سػػبب مني ػػا اضػػافة الػػى االسػػباب المػػذكورة ةننػػا مش ػػكمة
الش ػػيادات والخ ػػاؼ عم ػػى تم ػػنينيا االك ػػاديمي .إذ اف الكدي ػػر م ػػف الممرض ػػات والممرض ػػيف

النمسطينييف الحافزيف عمى شيادتي ) bpو (btال يمكنيـ االنتسػاب الػى النقابػة .وىػذه مشػكمة
عامة ال تتعمؽ فقط بالنمسطينييف بؿ بجميع الممرضيف العامميف عمى اال ارضػي المبنانيػة ،مػف

لبنانييف واجانب ،لكنيا مشكمة اضافية تزيد مف معوبة االوضاع بالنسبة لمنمسطينييف.

لقػ ػػد ح ػ ػػدد المرس ػ ػػوـ  1655بت ػ ػػاري  1979/1/7والمتعمػ ػػؽ بتنظ ػ ػػيـ مين ػ ػػة التمػ ػ ػريض

وتعدياتو الاحقة دادة مستويات في التمريض28(:ن

1ن ممرض مجاز :يحمؿ شيادة جامعية (bsن او امتياز فني (tsن.
2ن ممرض :يحمؿ شيادة بكموريا فنية (btن.

3ن مساعد ممرض :يحمؿ شيادة التكميمية المينية (bpن.

وفقػا لػذلؾ ،يمكننػا اف نجػد جامعػات تمػن شػيادات التمػريض ومعاىػد مينيػة بػدورىا تمػػن

شػيادات تمػريض معتػرؼ بيػػا مػف ةبػػؿ و ازرة التربيػػة ،وىػذه المعاىػػد عػددىا لػػيس بقميػػؿ (341

معيػػد خػػاص  93معيػػد رس ػػمين .ومكمػػف المشػػكمة ىػػو غي ػػاب التنسػػيؽ بػػيف و ازرتػػي التربي ػػة

والمػػحة تسػػم االول ػػى لطمبتيػػا ال ارس ػػبيف فػػي البرينيػػة الرس ػػمية بمتابعػػة د ارس ػػتيـ فػػي مج ػػاؿ
التمػريض والحمػػوؿ عمػػى شػػيادة البكموريػػا الننيػػة (btن فػػي حػػيف تػرفض و ازرة المػػحة اعطػػاء

ىؤالء أذف مزوالة المينة.

رغـ ذلؾ ،نجػد اف ىنػاؾ اةبػاال كبيػ ار لػدى الطمبػة النمسػطينييف لمتوجػو نحػو مينػة التمػريض

ألكدر مف سبب منيا:

 .1عزوؼ عدد كبير مف المبنانييف عف ىػذه المينػة لػدوافع اةتمػادية ومناىيميػة حػوؿ المينػة
باعتبارىػػا مينػػة مخممػػة لانػػاث فقػػط .والنظػرة ذاتيػػا موجػػودة لػػدى ةطاعػػات واسػػعة مػػف

النمسػػطينييف ايضػػا .إذ أظيػػرت الد ارسػػة السػػابقة إلفػػتاؼ حممػػة حػػؽ العمػػؿ طأف معػػدالت
التوظيؼ لدى الشابات الجامعيات ىي ضعؼ معدالت التوظيؼ لدى الشبافط29(.ن

 .2ةرب الجامعات والمعاىد المينية مف عدد مف المخيمات (ميدا ،مور ،الشماؿن.

( ) 28املوقع ا لريمع لنقااة املمرضات واملمرضني يف لبنان عل صفحة االنرتنا :مصدر سااة.
( ) 29إمكانات اليباب والناشجني الفلسطينيني يف لبنان :مصدر سااة.
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 .3اةنػػاؿ السػػوؽ المبنانيػػة امػػاـ جميػػع الخ ػريجييف ممػػا دفػػع بػػالبعض الػػى التحػػوؿ الػػى مينػػة
التمريض المكانية الحموؿ عمى عمؿ سريع سواء فػي بعػض المستشػنيات او فػي م اركػز

وكالة الاوث والياؿ االحمر.

 .4امكانيػة تػاميف عمػؿ خػارج لبنػاف نتيجػة نػدرة العػامميف فػي مجػاؿ التمػريض فػي الكديػر مػف
الدوؿ.

امػػا لناحيػػة المش ػػاكؿ التػػي يواجيي ػػا العػػامموف فػػي مج ػػاؿ التم ػريض اض ػػافة الػػى المش ػػاكؿ

القانونية ،فيي طريقة تعاطي الم اركػز المػحية ،عمػى اختافيػا ،واسػتااؿ داػرة عػدـ حمػوؿ
معظـ الممرضات والممرضيف عمى اجػازة عمػؿ .وتتعػدد طبيعػة المشػاكؿ مػف االجػر المتػدني

الػػى الػػدواـ الطويػػؿ الػػى غيػػاب الضػػمانات المػػحية واالجتماعيػػة وط ػوارىء العمػػؿ واجػػازات

المرض واالمومة .فوفقا لمنظاـ الػداخمي لنقابػة الممرضػات والممرضػيف ال تسػتنيد الممرضػات

والممرض ػػوف النمس ػػطينيوف م ػػف تعويض ػػات الم ػػندوؽ التقاع ػػدي لض ػػماف الش ػػيخوخة والعج ػػز
والحوادث الناشفة عف ممارسة المينة بسبب عدـ انتسابيـ لمنقابة.

ولعػػؿ المشػػكمة االىػػـ ىػػي فػػي المػػرؼ التعسػػني ،وىػػي ةضػػية حمػػمت مػػع الكديػريف سػواء

بسبب التقدـ في السف او نتيجة تعييف موظنيف جػدد بشػروط اةػؿ كمنػة .بحيػث لػـ يجػد العديػد
مف المسرحيف أي طرؽ ةانونية يمكػف المجػوء ليػا نتيجػة وضػعيـ الايػر ةػانوني وعمميػـ بػدوف

عقود عمؿ وعدـ استحماليـ عمى اجازات عمؿ.
خالصات:
لبنانيا:

اف الحالػػة الراىنػػة والنوضػػى القانونيػػة التػػي يعيشػػيا العمػػاؿ النمسػػطينيوف فػػي لبنػػاف س ػواء

االجراء او حممة الشيادات الجامعية مف امحاب الميف الحرة تتطمب تنظيما جديػدا مػف ةبػؿ

الدولػة المبنانيػة ينيػي حالػة الاػبف الواةعػة عمػى النمسػطينييف .فيػؤالء موجػودوف عمػى اال ارضػي

المبنانيػػة وبعضػػيـ يمػػارس المينػػة بطػػرؽ او بػػاخرى ،أي اف المطمػػوب ىػػو اع ػادة ربػػط ى ػؤالء

بالقوانيف المرعية ،مف خاؿ:

 وضع ةانوف ياخذ باالعتبار الوضع الخاص لمنمسطينييف في لبناف باعتبارىـ جزء مفشعب شقيؽ يختمػؼ واةعيػـ القػانوني عػف بقيػة الرعايػا العػرب واالجانػب المقيمػوف فػي

لبناف.
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 توحي ػ ػػد المرجعي ػ ػػات القانوني ػ ػػة المتعمق ػ ػػة بالممرض ػ ػػات والممرض ػ ػػيف النمس ػ ػػطينييف ،ألفالوضع الراىف ىو اشبو بحالة مف النوضى بيف مرجعيات دادة لكؿ منيػا مػاحيات

تتعارض متعارضة مع بعضيا في غالػب االحيػاف (و ازرة المػحة ،و ازرة العمػؿ ونقابػة

الممرضات والممرضيفن.

 تشريع وضع النمسطينييف مف امحاب الميف الحرة سػواء مػف خػاؿ النقابػات المينيػةالمبنانيػ ػػة او مػ ػػف خػ ػػاؿ م ارعػ ػػاة الوضػ ػػع الخػ ػػاص لمنمسػ ػػطينييف بػ ػػاالعتراؼ بنقابػ ػػاتيـ
الموجودة عمى االراضي المبنانية في اطار معالجة الممؼ النمسطيني بشكؿ عاـ...

فمسطينيا:
 دعػوة منظمػة التحريػر النمسػطينية فػي لبنػػاف والنمػافؿ عمػى اختافيػا لمعمػؿ مػف اجػػؿتاسػػيس نقابػػة خامػػة بالممرضػػات والممرضػػيف والمحاسػػبيف بيػػدؼ تحمػػؿ مسػػؤولياتيا
لجيػ ػػة ال ػ ػػدفاع ع ػ ػػف مم ػ ػػال الميني ػ ػػيف النمسػ ػػطينييف واد ػ ػػارة مش ػ ػػكمتيـ عم ػ ػػى مختم ػ ػػؼ

المستويات وبجميع االشكاؿ.

 إدػارة وضػع المينيػيف النمسػػطينييف بشػكؿ عػاـ والممرضػػات والممرضػيف خػاص خػػاصمػػع الييفػػات السياسػػية المبنانيػػة ومػػع النقابػػات المبنانيػػة بمعػػزؿ عػػف مسػػالة حػػؽ العمػػؿ

لاجراء..

 القياـ بحممة اعامية واسعة عبر ورش عمؿ وتحركات مطمبية البراز النتػافا المترتبػةعمى ابقاء وضع المينييف عمى حالو ،وفي الجانب اآلخر ازالة بعػض اليػواجس التػي
ةد يتذرع بيا البعض لمتيرب مف استحقاؽ اةرار حؽ ىؤالء بالعمؿ بحرية.

مؤسسات المجتمع المدني:
 -إ دػػارة ممػػؼ العػػامميف النمسػػطينييف فػػي القطاعػػات المينيػػة س ػواء مػػف خػػاؿ الدولػػة المبنانيػػة

والمنظمػات الحقوةيػة المعنيػػة او لجيػة المسػػاىمة فػي العمػؿ نحػػو بنػاء اتحػػادات غيػر موجػػودة

راىنا كالممرضيف والمحاسبيف.
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شروط االنتساب الى نقابة الممرضات والممرضين في لبنان
األجانب

ديكن لغري اللبنانيني من املمرضات واملمرضني االنتساب إي النقاا ة يف ح ال وفر الي روط وامل ؤاالت
القانونية والعلمية عل أن يرفة الطل ااملستندات اآل ية:
 .1صور ان مشسيتان مصدقتان
 .2صورة مصدقة عن جواز السفر
 .3ص ورة ع ن إج ازة م اول ة املهن ة ص ادرة ع ن املرج ع املخ تص يف ال د ص اح احمنس ية ومص ادقعليها
وفقا لألصول وال يعود ارخيها كثر من ثالثة اشهر
 .4نسخة عن الي هادة العلمي ة مرفق ة ادف ادة معادل ة د ا ص ادرة ع ن حمن ة املع ادالت املعم ول ا وفق ا
للقوانني ا نظمة املرعية اإلجراء يف لبنان
 .5صورة مصدقة عن إجازة العمث صادرة عن وزارة العمث يف لبنان
 .6ص ورة مص دقة ع ن إج ازة اإلقام ة ال ق ث ص الحيتها ع ن س تة اش هر وص ادرة ع ن املديري ة العام ة
لألمن العام
 .7سديد رسك االنتساب إي النقااة الذي تددمل احممعية العمومية للنقااة
ينظر ل النقاا ة يف سل االنتس اب يف أول جلس ة يعق داا اع د اريخ قددي أو يف م دة أقص ااا
شهرين من اريخ سنيث الطل يف امانة السار يف ل النقااةر ويقرر قبول يف ح ال ك ان مس توفيا
اليروط القانونية وال حية ل رفا أي سل مستوفيا لليروط إال مع التعليث الواضح دذا الرفا
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نموذج من طمب االنتساب لنقابة الممرضين
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