
 إستنادًا الى بحث مكتبي ومقابالت ومقارنة معلومات وتحليل بشأن تحسين
شروط عمل الممرضين/ات الفلسطينيين/ات وفرص عملهم في لبنان

تنفيذ جمعية مسار

تقرير الدراسة

الممّرضون/ات الفلسطينيون/ات في لبنان
 خارطة طريق لتوفير الحماية القانونية واالجتماعية

 واألمان الوظيفي
 

دراسة

م الى أصحاب المصلحة ومعنيين اساسيين وإلى الممّرضين/ات  التقرير ُمقدَّ
الفلسطينيين/ات

تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

تا/ّ



دراسة حول عمل الممّرضين/ات الفلسطينيين/ات في لبناندراسة حول عمل الممّرضين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان

3 2

تمهيد

يأتــي هــذا التقريــر فــي إطــار برنامــج »حقــوق االنســان للفلســطينيين فــي لبنــان« لــدى جمعيــة مســار، 
وهــو يهــدف الــى مناصــرة إقــرار الحقــوق اإلنســانية لالجئيــن الفلســطينيين مــن اجــل ضمــان حيــاٍة كريمــة 

لهــم، وذلــك لحيــن تحقيــق العــودة.

اللبنانييــن  المصلحــة  بالواجــب واصحــاب  والقائميــن  القــرار  مــع مختلــف صانعــي  تتعــاون »مســار« 
والفلســطينيين فــي تنفيــذ هــذا البرنامــج، وترّكــز على بناء جســور تواصــل بين اللبنانيين والفلســطينيين، 

وتحديــدًا بيــن الفئــات الشــابة، وذلــك عــن طريــق:

تنظيم زيارات ميدانية على شكل »تمشاية« بمشاركة شباب لبنانيين وفلسطينيين الى مدن 	
       وقرى لبنانية ومخيمات فلسطينية حيث يتعّرفون على الواقع الحياتي لبعضهم البعض، مما  

       يساهم في كسر الصور النمطية السائدة وفي إيجاد مساحات مشتركة للتعاون.
تقديم توصيات لسياسات وقوانين الى مختلف الجهات المعنية إلقرار الحقوق اإلنسانية 	

       للفلسطينيين في لبنان.

ترّكــز هــذه الدراســة علــى موضــوع محــدد: توفيــر الحمايــة القانونيــة واالجتماعيــة واألمــان الوظيفــي 
ــرة  للممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات فــي لبنــان، وهــي ترفــع توصيــات محــددة الــى جهــات رســمية وُمؤثِّ
محــددة. هــذه الدراســة هــي بمثابــة خارطــة طريــق لضمــان الحمايــة واألمــان الوظيفــي للممرضيــن/ات 

الفلســطينيين/ات فــي لبنــان، ونأمــل ان تســاهم فــي تحقيــق هــذا الهــدف.  

جمعية مسار      

الممّرضون/ات الفلسطينيون/ات في لبنان
خارطة طريق لتوفير الحماية القانونية واالجتماعية واألمان الوظيفي 

دراسة
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شكر 

تــود جمعيــة مســار توجيــه الشــكر الــى الجهــات التــي أســهمت فــي دعــم وإنتــاج هــذه الدراســة، خاصــة 
الســفارة السويســرية فــي لبنــان، والباحثــة د. مــاري قرطــام والســيدة رانيــا حمــزة كمســاعدة فــي البحــث، 
والممرضــات والممرضيــن لمشــاركتهم فــي المقابــالت الُمعّمقــة. كمــا تتقــدم بالشــكر الكبيــر الــى 

المؤسســات التاليــة إلنتدابهــا مســؤولين إلجــراء مقابــالت وجهــًا لوجــه مــع فريــق البحــث، وهــي:

وزارة الصحة العامة 	
وزارة العمل 	
نقابة الممرضات والممرضين في لبنان 	
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 	
لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني 	
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( 	

تا/ّ
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1. مقدمة

يتمّثــل أحــد مداخــل تحســين الوضــع المعيشــي البائــس لالجئيــن الفلســطينيين القاطنيــن علــى األراضي 
اللبنانيــة فــي تمكينهــم مــن ممارســة مهــن تتــالءم مــع اختصاصاتهــم. لكــن القوانيــن اللبنانيــة حصــرت 
بعــض المهــن باللبنانييــن دون ســواهم، فيمــا وضعــت القوانيــن اأُلخــرى شــروطًا لممارســة غيــر اللبنانيين 
تلــك المهــن، كمهنــة التمريــض. وخــالل األعــوام الماضيــة ُنشــر العديــد مــن المقــاالت والدراســات، 
بواســطة مجموعــة مــن األكاديمييــن ومنّظمــات غيــر حكوميــة ومنّظمــات دوليــة، تناولــت أوضــاع الالجئيــن 
الفلســطينيين فــي لبنــان. وقــد أجمعــت كل هــذه المنشــورات علــى صعوبــة األوضــاع التــي يعيشــها 
الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان والناتجــة فــي الدرجــة األولــى عــن هشاشــة وضعهــم القانونــي فــي 
لبنــان، كمــا تنــاول بعضهــا مجــال عمــل1 الفلســطينيين بصــورة عامــة والشــباب بصــورة خاصــة ومعاناتهــم 

جــّراء البطالــة والتهميــش باإلضافــة إلــى االســتغالل فــي ســوق العمــل اللبنانيــة.2   

والشــروط  والواقــع  القانــون  بيــن  ومســتقبله  الفلســطيني  الشــباب  مصيــر  يتــراوح  العمــل  ففــي 
االستنســابية. وفــي محاولــة لفهــم هــذه اإلشــكالية، قررنــا أن نتنــاول فــي هــذه الدراســة مهنــة التمريــض 
التــي ُيســمح لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بمزاولتهــا، لكــن وفــق شــروط معينــة. فمــن خــالل مهنــة 
التمريــض تســعى هــذه الدراســة لفهــم األبعــاد القانونيــة والسياســية واإلنســانية لعمــل الالجئيــن 
الفلســطينيين مــن جهــة، ومــن جهــة ُأخــرى، لدراســة تأثيــر وجــود أو غيــاب قــرارات أو قوانيــن لبنانيــة قــد 

ــذ عقــود. ــان من ــود وُمقيــم فــي لبن ــع أو تســمح أو تحــّد مــن عمــل إنســان الجــئ مول تمن

فــي هــذا الســياق يهــدف هــذا التقريــر إلــى: أواًل، دراســة واقــع عمــل الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات 
فــي لبنــان. ثانيــًا، تزويــد األطــراف المعنيــة بالمهنــة بمعرفــة قانونيــة موّثقــة واجتماعيــة عــن واقــع عمــل 
الفلســطينيين/ات فــي مهنــة التمريــض بمــا يســاعد فــي:1( إغنــاء الحــوار بين تلــك األطراف إلحــداث تقّدم 
ينعكــس إيجابــًا علــى واقــع الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات؛ 2( فتح المجال أمام الالجئين الفلســطينيين 

لتحســين شــروط وفــرص عملهــم الحالــي، وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة واألمــان الوظيفــي لهــم. 

وفــي هــذا اإلطــار يعتمــد هــذا التقريــر علــى تحليــل الواقعْيــن االجتماعــي والوظيفــي للممرضيــن/ات 
الفلســطينيين/ات مــن خــالل دراســة: 

 ظروف العمل وشروطه: واقع عمالة الممرضين/ات الفلسطينيين/ات وظروف توظيفهم  	
         

بعة في توظيف الممرضين/ات الفلسطينيين/ات وتمّتعهم/ن 	  اإلجراءات القانونية الُمتَّ
          

 1  ILO (2012), Palestinian Employment in Lebanon: Facts and Challenges: Labour Force Survey among Palestinian Refugees 
       Living in Camps and Gatherings in Lebanon.   

 2  Marie Kortam, Nicolas-Dot Pouillard (2017), A Future without Hope? Palestinian Youth in Lebanon between
   Marginalization, Exploitation and Radicalization, Norwegian People`s Aid (NPA), Beirut.

ومن خالل االستنتاجات الرئيسية تم تقسيم تقرير الدراسة هذا إلى خمسة أقسام رئيسية. يصف 
القسم األول الوضع العام لالجئين الفلسطينيين في لبنان بناًء على دراسات سابقة، بينما يتناول 

القسم الثاني اإلطار القانوني لمهنة التمريض في لبنان من خالل دور نقابة الممرضات والممرضين 
في لبنان ووزارة التربية والتعليم العالي. ثم يتطّرق التقرير في القسم الثالث إلى مفهوم 

االستنسابية في ضوء عمل الممرضين/ات الفلسطينيين/ات في الحقل الصحي في لبنان وخصوصًا 
مهنة التمريض، وذلك من خالل قوانين واستثناءات وزارتْي العمل والصحة العامة، من جهة، وتجربة 
المعنيين في العمل من جهة ُأخرى، أي الممرضين/ات الفلسطينيين/ات أنفسهم. ويعرض القسم 

الرابع التحديات التي تواجه الممرضين/ات، وُيختتم التقرير بقسم يتناول نتائج البحث والتوصيات.

2. منهجية البحث والعمل الميداني

مــة لمهنــة التمريــض فــي لبنــان،  تســتند هــذه الدراســة إلــى بحــث مكتبــي يشــمل رصــد القوانيــن الُمنظِّ
ــان  ــة فــي لبن ــات المهني ــن الفلســطينيين وبالنقاب ــة بعمــل الالجئي وقــراءة عــدد مــن الدراســات المتصل
قــة ُأجريــت خــالل شــهرْي نيســان/أبريل وأيار/مايــو  بصــورة عامــة. كمــا تســتند إلــى مقابــالت نوعيــة ُمعمَّ
ــة لهــم.  ــن الحماي مــن ســنة 2020 مــع 33 ممــّرض/ة فلســطيني/ة بهــدف تحليــل شــروط عملهــم وتأمي

يعمــل هــؤالء الممرضيــن/ات فــي 17 مستشــفى موزعــة علــى جميــع األراضــي اللبنانيــة
انقســمت العّينــة إلــى 13 ممرضــة و20 ممــرض، توزعــوا بحســب أماكــن عملهــم وســكنهم علــى مناطــق 
ــن/ات  ــد الممرضي ــة حجــم تواج ــع الجغرافــي للعّين ــروت. ويعكــس التوزي ــاع وبي ــوب والبق الشــمال والجن
الفلســطينيين/ات فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة )راجــع جــدول رقــم 1(. وقــد اختيــرت هــذه العينــة بنــاًء 
ــرة  ــة »ك ــة ومالءمتهــا لموضــوع الدراســة. واعتمــدت الدراســة علــى منهجي ــة المهني علــى تمثيلهــا الفئ
الثلــج«، إذ تــّم االكتفــاء بهــذا العــدد المذكــور مــن الممرضيــن/ات عنــد بــدء تكــرار المعلومــات وانتفــاء أي 
جديــد ُيضــاف إليهــا. وباإلضافــة إلــى الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات، ُأجريــت مقابــالت مــع أصحــاب 
المصلحــة، أي مــع اإلدارات التــي ُتعتبــر الجهــات المرجعيــة الرســمية لمهنــة التمريض في لبنــان، والجهات 
الرســمية التــي تعمــل علــى عمالــة وتشــغيل الفلســطينيين فــي لبنــان، علــى الشــكل التالــي: وزارة 
الصحــة العامــة، وزارة العمــل، الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، نقابــة الممرضــات والممرضيــن 

فــي لبنــان، األونــروا، لجنــة الحــوار اللبنانــي - الفلســطيني.

وعنــد بــدء المقابــالت مــع الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات، تــم شــرح أســباب المقابلــة وهدفهــا، وتــم 
ــر الهاتــف،  ــع المقابــالت عب ــم إجــراء جمي ــق الواتســاب، كمــا ت أخــذ موافقتهــم إلجرائهــا مــن خــالل تطبي
ــه. وقــد ُأخــذت موافقتهــم خــالل  ــا فــي حين ــة كورون ــن جائح ــج ع ــد النات ــام فــي البل ــال الت بســبب اإلقف
المقابلــة علــى االكتفــاء بذكــر االســم األول لهــم مــن دون ذكــر االســم الكامــل للبعــض واســتعمال اســم 
مســتعار للبعــض اآلخــر فــي هــذا التقريــر. وقــد اســتغرقت كل مقابلــة نحــو 45 دقيقــة، وتمحورت األســئلة 

حــول مزاولــة مهنــة التمريــض وظــروف العمــل وتحدياتــه والحمايــة االجتماعيــة واآلفــاق. 

أّمــا بالنســبة إلــى أصحــاب المصلحــة، فقــد تمحــورت المقابــالت حــول مواقــف اإلدارات المذكــورة 

وشروطه المرتبطة بالقوانين اللبنانية في التعامل مع الفلسطينيين الُمقيمين بلبنان.

باألمان الوظيفي أسوًة بزمالئهم/ن اللبنانيين/ات. 
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واســتعمال القوانيــن مــن جانــب تلــك اإلدارات فيمــا يتعلــق بعمالــة وتوظيــف الممــرض/ة الفلســطيني/ة 
فــي مجــال التمريــض، ووضــع الممــرض/ة الفلســطيني/ة لجهة اإلجراءات القانونية فــي توظيفه وتمّتعه 
ــه اللبنانييــن. وقــد ُأجريــت المقابــالت، التــي اســتغرقت كل  باألمــان الوظيفــي والحمايــة ُأســوًة بزمالئ
منهــا نحــو ســاعة، مباشــرة وجهــًا لوجــه مــع ُمنتَدبيــن مــن اإلدارات المذكــورة أعــاله خــالل حزيــران/ يونيــو 
وتمــوز/ يوليــو مــن ســنة 2020. وبعدهــا ُعقــدت اجتماعــات إضافيــة بهــدف جمــع بيانــات وأرقــام لالســتناد 
إليهــا فــي تحليــل المعطيــات النهائيــة، وكانــت األســئلة مفتوحــة إلتاحــة المجــال للتعليــق واالســتفاضة 
فــي التفســير. وُيشــار أخيــرًا إلــى أن طريقــة التحليــل الُمتبّنــاة فــي هــذه الدراســة هــي نوعيــة وليســت 

كميــة.  

ــه وال تهــدف إلــى تحليــل نظــام  ــز علــى مستشــفًى بحــّد ذات كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الدراســة ال ترّك
التوظيــف فــي هــذا المستشــفى أو ذاك، بــل تســّلط الضــوء علــى عمــل الممرضيــن/ات الفلســطينيين/
الممرضيــن/ات  عمالــة  واقــع  لفهــم  ذكرنــا،  كمــا  ســعٍي،  فــي  الخاصــة3،  المستشــفيات  فــي  ات 
الفلســطينيين/ات وظــروف توظيفهــم/ن وشــروطه المرتبطــة بالقوانيــن اللبنانيــة فــي التعامــل مــع 

الفلســطينيين الُمقيميــن فــي لبنــان.  

ومــن التحديــات التــي واجهــت عملنــا عــدم تمكننــا مــن مقابلــة نقيــب المستشــفيات الخاصــة فــي لبنــان 
الســيد ســليمان هــارون لســؤاله رأيــه عــن ظــروف وشــروط عمــل الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات فــي 
ــم نتمكــن مــن  ــر مــن مــرة. كمــا ل ــا مــع مســاعدِته أكث ــى الرغــم مــن تواصلن المستشــفيات الخاصــة، عل
ــوارد فــي هــذه  ــة التشــريع واالستشــارات مــن وزارة العــدل ال ــرأي هيئ ــى النــص الكامــل ل الحصــول عل
الدراســة، والــذي علــى أساســه تــم الســماح للفلســطينيين بمزاولــة مهنــة التمريــض فــي لبنــان. وكان 
مــن الصعــب أيضــًا الحصــول علــى اعــداد ُأذونــات مزاولــة المهنــة مــن وزارة الصحــة العامــة الصــادرة قبــل 

ســنة 2008. 

3 ال يمكن استخدام الفلسطيني في المستشفيات الحكومية باعتبارها وظيفة قطاع عام. 

عدد الممرضين/اتخصائص العّينة

الجنس
20ذكور 

13إناث

الفئة العمرية

16من 20 الى 30 سنة

11من 30 الى 40 سنة

6فوق الـ 40 سنة

مكان العمل

بيروت: المركز الطبي في 
الجامعة األميركية في بيروت، 

مركز كليمنصو الطبي، 
مستشفى المقاصد، 

مستشفى رزق، مستشفى 
الساحل.

14

صيدا: مستشفى حمود 
الجامعي، مركز لبيب الطبي، 

مستشفى داّلعة، مستشفى 
النقيب.

9

طرابلس: مستشفى النيني، 
مستشفى الشمال في زغرتا، 

المستشفى اإلسالمي، 
دار الزهراء، عيادة األونروا، 

مستشفى الهالل.

8

صور: المستشفى اللبناني 
1اإليطالي.

البقاع: المستشفى اللبناني 
1الفرنسي في زحلة. 

جدول 1 
ملّخص للعّينة
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3. الفلسطينيون في لبنان: بين اإلهمال والفراغ القانوني

ُيقيــم نحــو مــا يقــرب مــن 174.422 – 4200.000  الجــئ فلســطيني فــي لبنــان موّزعيــن علــى المخّيمــات 
والتجّمعــات والمــدن اللبنانيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهــم محرومــون مــن ممارســة 36 مهنــة مختلفــة 
منهــا: أعمــال الُمحامــاة، الخدمــات العامــة، طــب األســنان، الطــب العــام، الخدمــات الصيدليــة، طــب العيون 
واالتجــار فــي األدوات البصريــة، العمــل فــي مجــاالت الصحــة، وأعمــال المحاســبة العامــة، وأيًضــا أعمــال 

المالحــة البحريــة وصيــد األســماك أمــام الســواحل اللبنانيــة5.              

بالتأكيــد ال يمكننــا تجاهــل التطــورات التــي أحدثتهــا تعديــالت قانــون العمــل اللبنانــي لســنة 2010 والتــي 
مّكنــت الالجئيــن الفلســطينيين مــن الوصــول إلــى ســوق العمــل بشــكل محــدود، ومنحتهــم أيضــًا إمــكان 
وصــول محــدود إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، والتــي بنــاًء عليها تــم إلغاء تكاليــف إجازات 
ــح، أو أن المؤسســات  ــق بشــكٍل صحي ــا ال ُتطبَّ ــن إم ــدو أن هــذه القواني ــن يب العمــل للفلســطينيين. لك
والشــركات اللبنانيــة6 ال تحترمهــا بشــكٍل كامــل. كمــا أن التعديــالت المحصــورة بقانونــْي العمــل والضمــان 
دون ســواها مــن النصــوص التشــريعية والقانونيــة والتنظيميــة التــي يخضــع لهــا العاملــون والمهنيــون 
الفلســطينيون فــي لبنــان، لــم تؤثــر علــى هــؤالء العامليــن لناحيــة تحســين أوضاعهــم، إذ ال تــزال 
ممارســة كثيــر مــن المهــن محظــورة علــى الالجئيــن بســبب تطبيــق قوانيــن وأنظمــة المهــن الحــرة التــي 
يحصــر أكثريتهــا حــق العمــل فيهــا باللبنانييــن دون ســواهم أو يشــترط إفــادة األجانــب منهــا ومنهــم 

الفلســطينيون، تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل.

فخــالل ســنة 2012 نشــرت منظمــة العمــل الدوليــة7  تقريــًرا عــن أوضــاع توظيف الفلســطينيين فــي لبنان، 
تضّمــن فصــاًل كامــاًل عــن مشــاركة القــوى العاملــة فــي النشــاط االقتصــادي، ُذكــر فيــه أن نســبة العمالــة 
للشــباب الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و19 عامــًا بلغــت 25% لــدى اللبنانييــن وتزيــد لتصــل إلــى 
39% لــدى الفلســطينيين. ويــدل هــذا علــى أن الذكــور الفلســطينيين مضطــرون إلــى العمــل فــي ســن 
مبكــرة مقارنــًة باللبنانييــن. وفــي دراســة أجرتهــا الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت واألونــروا8، تبّيــن أن 
أغلبيــة الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان يعيشــون فــي فقــر وفقــٍر مدقــع، وهــو مــا يمكــن مالحظتــه 
مــن خــالل عــدٍد مــن المؤشــرات االجتماعيــة - االقتصاديــة مثــل المداخيــل المنخفضــة واألصــول القليلــة

 4 »التعــداد العــام للســكان والمســاكن فــي المخّيمــات والتجّمعــات الفلســطينية فــي لبنــان«، لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني وإدارة اإلحصــاء 

   المركزي والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيروت، كانون االول 2017.

5 »توظيف الالجئين الفلسطينيين فى لبنان، نظرة عامة«، األونروا واالتحاد األوروبى، أيار/ مايو2016.

6 األونروا، »موجز عن الحماية: الالجئون الفلسطينيون فى لبنان،« أيار/ مايو2016.

7   ILO (2017), op.cit.

 8   Jad Chaaban, Nisreen Salti, Hala Ghattas, Alexandra Irani, Tala Ismail and Lara Batlouni (2016), Survey on the Socioec
nomic Status of Palestinian Refugees in Lebanon//2015, the American University of Beirut (AUB) and the United Nations-
 Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

     https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_economic_status_of_palestine_refugees_ 

in_lebanon_2015.pdf

المؤسسة التعليمية

7جامعة بيروت العربية في بيروت

4الجامعة األميركية في بيروت

3جامعة المقاصد في بيروت

الجامعة اللبنانية األميركية في 
4بيروت

1الجامعة اإلسالمية في بيروت

 الجامعة اللبنانية في بيروت
4وفي صيدا

2جامعة الجنان في صيدا

1جامعة البلمند في شمال لبنان

 ممرضون/ات خّريجو معاهد
7 حكومية وخاصة

الراتب الشهري

 ما بين 2.400.000 ل.ل.
6و2.600.000 ل.ل

 ما بين 1.000.000 ل.ل.
13و1.900.000 ل.ل

4أقل من 1.000.000 ل.ل

 يتم خصم نسبة من رواتبهم
 الشهرية بسبب األزمتْين

االقتصادية والصحية
7

 ال يقبضون رواتبهم بتاتًا بسبب
 األزمتْين االقتصادية والصحية

منذ سنة تقريبًا
3
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الثغــرات والتمييــز فــي القانــون اللبنانــي تجــاه الالجــئ الفلســطيني. بمعنــى آخــر، يبّيــن التقريــر كيفيــة 
ــل مــن  ــة بينمــا ُيحــرم فــي المقاب ــاج إليهــا الســوق اللبناني ــة تحت ــٍد عامل االســتفادة مــن الفلســطيني كي

ــة فــي العمــل. ــة االجتماعي الحماي

4. اإلطار القانوني لمهنة التمريض في لبنان

مّيــز المشــّرع فــي قانــون تنظيــم مهنــة التمريــض رقــم 1655 الصــادر فــي 1979/1/17 والمعــدل بالقانــون 
رقــم 82/10 الصــادر بتاريــخ 101982/2/2 بيــن أربــع فئــات مــن الممّرضيــن هــي: الممــرض الُمجــاز، الممــرض، 
الممــرض الُمســاعد، الممــرض غيــر اللبنانــي. وقــد حصــر الفئات الثالث األولــى باللبنانييــن، أي الممرض 
الُمجــاز والممــرض والممــرض المســاعد، بينمــا أجــاز للممــرض غيــر اللبنانــي ممارســة وظائــف التعليــم 
ــده  ــة فــي بل ــًا بحــق ممارســة المهن ــة مشــترطًا أن يكــون متمّتع ــات ومنّظمــات دولي ــب مــع هيئ والتدري
األصلــي. وعــّرف المشــّرع الفئــات األربــع وحــّدد مهمــة كل فئــة، والشــروط الواجــب توفرهــا لــكل منهــا11.  

وجــاءت التعريفــات كمــا يلــي:

 الممــرض الُمجــاز )registered nurse(: هــو الشــخص الــذي أنهى دراســة برنامج أساســي في  	
ــاًزا   ــة وُمج ــة التمريــض علــى األراضــي اللبناني ــاًل لممارســة مهن ــح مؤّه      حقــل التمريــض وأصب
     فــي ذلــك، نظــرًا إلــى دوره التخطيطــي والقيــادي فــي حقــل التمريــض، باإلضافــة إلــى قدرتــه  

    على العمل كعضو في فريق طبي.
 الممــرض: هــو الشــخص الــذي حصــل علــى تأهيــل علمــي وفنــي يمّكنــه مــن تقديــم العنايــة  	

    التمريضية العامة غير المعّقدة، ويعمل تحت إشراف الممرض الُمجاز.
 الممرض الُمســاعد )practical nurse(: هو الشــخص الذي حصل على تأهيل علمي وتدريب  	

    مهني يمّكنه من مساعدة الفريق التمريضي في تقديم العناية التمريضية.
 الممرض غير اللبناني: يجوز للممرض غير اللبناني الُمجاز ممارسة المهنة في بلده والُمرَسل  	

     مــن هيئــة أو منّظمــة أو مؤسســة دوليــة مرّخــص لهــا بالعمــل فــي لبنــان ممارســة المهنة ضمن 
     نطــاق المهمــة الُموَكلــة إليــه. كمــا يجــوز للممــرض غيــر اللبنانــي العضو في هيئــات التعليم في 
    مدارس التمريض في لبنان أن يمارس مهنة تعليم التمريض، وكذلك يمكنه ممارســة التدريب 

   في حقل التمريض في لبنان ضمن شروط محددة في القانون نفسه12. 

 باإلضافة إلى ذلك، حظر المشّرع أن تزيد نسبة أساتذة التمريض األجانب في كل مدارس التمريض في 
 لبنان على العشرين في المئة، وألزم كل مدرسة أو مؤسسة ترغب في استخدام ممرض غير لبناني لديها 
 تسجيله في وزارة الصحة العامة وتبليغ هذه الوزارة عند نهاية خدمته. كما حدد مدة إقامة أستاذ التمريض 

10 قانون تنظيم مهنة التمريض، رقم 1655 الصادر في1979/1/17 والمعدل بالقانون رقم 82/10 الصادر بتاريخ 1982/2/2.
  http://www.orderofnurses.org.lb/ArchivePDF/law1655.pdf#zoom=120

11 المرجع نفسه.

12 المرجع نفسه.

التــي تحوزهــا األســرة، والمســكن الفقيــر، والتحصيــل العلمــي المتواضــع، واألمــراض وســواها. وفــي 
دراســة تأمــالت فــي اآلليــات التــي تعــزز فقــر الالجئيــن الفلســطينيين الدائــم9، َتبّيــن »ٔان تقييــد النفــاذ 
ٕالــى المٔوسســات االجتماعيــة والمهنيــة الرئيســية فــي المجتمــع ئوثــر تأثيــرًا هائــاًل فــي أوضــاع األســر 
الفلســطينية المعيشــية«. وتصــف الدراســة هــذا التقييــد بأنــه »ٕاقصــاء اجتماعــي منهجــي، فيرســمون 
خطوطــه العريضــة، ويلتفتــون ٕالــى المخّيــم بصفتــه شــكاًل مــن ›اإلقصــاء المدينــي‹ ُيفاقــم التمييــز 

القانونــي القائــم ضــد الالجئيــن الفلســطينيين«.

إن الوضــع القانونــي لالجــىء الفلســطيني فــي لبنــان ملتبــس. فحتــى اآلن ال يوجــد تعريــف قانونــي 
ــر مــن ســبعين عامــًا. فبعــض  ــان منــذ أكث ــد لالجــىء الفلســطيني الُمقيــم قســرًا فــي لبن واضــح معتَم
القوانيــن تعتبرهــم أجانــب، وقوانيــن ُأخــرى تســتثنيهم مــن فئــة األجانــب وتعتبرهــم فئــة خاصــة. علــى 

ســبيل المثــال، يمكــن ألي أجنبــي التمّلــك فــي لبنــان وفــق كوتــا محــددة باســتثناء الفلســطيني.

ُيعتبــر الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان الجئيــن قصــرًا منــذ ســنة 1948. فالالجــئ الفلســطيني ُمجبــٌر 
ــد اإلقامــة لهــم  ــه بل ــًا بأن ــد دولي ــان تعّه ــر مــن ســبعين عامــًا، ألن لبن ــذ أكث ــان من ــى اإلقامــة فــي لبن عل
إلــى حيــن العــودة، وبهــذا االلتــزام منعهــم مــن أي فرصــة لجــوء الــى دول ُأخــرى تســاعدهم فــي تحســين 
وضعهــم االجتماعــي واالقتصــادي. وفــي الوقــت نفســه، هــو يحرمهــم مــن حقوقهم األساســية لتطوير 

ذاتهــم وبالتالــي تطويــر المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا. 

ــان ووفــرة  ــة - االقتصاديــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبن فعلــى الرغــم مــن تفاقــم األزمــة االجتماعي
البحــوث العلميــة حولهــا، لــم يوظــف أصحــاب القــرار التوصيــات الصــادرة عــن تلــك البحــوث فــي صياغتهــم 
للسياســات العامــة. وعليــه، ال يــزال الالجئــون الفلســطينيون محروميــن مــن ممارســة مهــن كثيــرة 
فــي لبنــان، كمــا يحظــر عليهــم أيضــًا امتــالك شــقة ســكنية أو أي عقــار مــن نــوع آخــر. وعلــى الرغــم مــن 
الدراســات العديــدة التــي ُأجريــت فــي هــذا اإلطــار، فــإن غيــاب اإلرادة السياســية لتعديــل سياســة الدولــة 
حيــال الالجئيــن الفلســطينيين يحــد مــن تأثيــر نتائــج تلــك األبحــاث والدراســات مــن الناحيــة االجتماعيــة إال 
ــة،  ــى ان اللجن ــي- الفلســطيني. إشــارة، ال ــوار اللبنان ــة الح ــى عمــل لجن ــك عل ــر ذل ــة ويؤث بصــورة ضئيل
ــى بالسياســات العامــة  ــام 2005، ُتعن ــي أنشــئت ع ــوزراء والت ــس ال التابعــة فــي األســاس لرئاســة مجل
التــي تســتهدف الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان. وهــي تقــّدم النصــح للحكومــة اللبنانيــة فيمــا يختص 
بالسياســات العامــة الواجــب تبّنيهــا حيالهــم. لكــن بعــد مــرور 12 عامــًا علــى إنشــائها، ورغــم المســاعي 
الجديــة والصادقــة لرؤســائها المتعاقبيــن، اصطدمــت مســاعيها،  علــى مســتوى السياســات العامــة 
وعلــى مســتوى الوضــع القانونــي للفلســطينيين، بالعراقيــل بســبب غيــاب التوافــق السياســي واالرادة 

السياســية الحــراز اي تقــدم فــي هــذا الملــف.

وبالعــودة إلــى مهنــة التمريــض، نالحــظ أن االســتثناء اللبنانــي لممارســة الفلســطيني الُمجــاز بالتمريــض 
مهنتــه لــم يــأِت مــن توصيــات ُأعطيــت مــن خــالل الدراســات، بــل جــاء بنــاًء علــى واقــع مهنــي بحاجــة إلــى 
ممرضيــن، وهــذا مــا ســنعرضه الحقــًا بعــد مناقشــتنا اإلطــار القانونــي لمهنــة التمريــض الــذي يبّيــن لنــا 

ــان: تأمــالت فــي اآلليــات التــي تعــّزز  9 ســاري حنفــي، جــاد شــعبان، كاريــن ســيفيرت، »اإلقصــاء االجتماعــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبن

ــف 2012(. ــة الدراســات الفلســطينية« العــدد 91 )صي ــم.« مجل فقرهــم الدائ
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األجنبي في لبنان بثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الصحة العامة.

ــة التمريــض، يبقــى  ــات فــي مهن ــع فئ ــن أرب ــز المشــّرع بي ــه أعــاله بشــأن تميي ــاة مــا أشــير إلي مــع مراع
ــوزارات  ــة الصــادرة عــن ال ــدًا الفلســطينيين، متوّقفــًا علــى القــرارات اإلداري ــر اللبنانييــن، وتحدي عمــل غي
المختصــة، وذلــك بحســب األنظمــة العامــة التــي تشــترطها ممارســة المهنــة، علــى أن تتوفــر فــي 
الممــرض الفلســطيني الشــروط نفســها المطلــوب توّفرهــا فــي الممــرض اللبنانــي، أي الحصــول علــى 
شــهادة مدرســية لبنانيــة، وشــهادة جامعيــة أو مهنيــة معتــرف بهــا رســميًا أو معاَدلــة، والنجــاح فــي امتحــان 

الكولوكيــوم الــذي تجريــه وزارة التربيــة والتعليــم العالــي. 

مــن هنــا، ســتتطرق الدراســة  فيمــا يلــي إلــى مســار الممرضيــن/ات مــع الدوائــر الرســمية المســؤولة عــن 
ترخيــص عمــل الممرضيــن/ات فــي لبنــان. بــدءًا مــن دور وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، كــون الممــرض 
ــة الممرضــات  ــم دور نقاب ــوم، ث ــان الكولوكي ــاز امتح ــل شــهادته واجتي ــا فــي تعدي ــدأ مســيرته مــن هن يب
ــْي العمــل والصحــة العامــة فــي  ــان. لننتقــل فــي القســم التالــي إلــى دور وزارت والممرضيــن فــي لبن
مســار عمــل الممــرض/ة الفلســطيني/ة )الرســم أدنــاه(. لكــن قبــل ذلــك، ال بــد مــن تفســير شــرط 
ــة بالمثــل« فــي القانــون اللبنانــي، وهــو شــرط ســوف يتــم ذكــره فــي جميــع اإلدارات التــي  »المعامل

ــن الفلســطينيين.  ــًا فــي توظيــف أو عــدم توظيــف الالجئي ــه قانوني تســتند إلي

وزارة التربية والتعليم العالي 

ــن/ات فــي  ــوزارة المختصــة بإعطــاء رخصــة الكفــاءة للممرضي ــي هــي ال ــم العال ــة والتعلي إن وزارة التربي
ــر لبنانييــن، وذلــك مــن خــالل اإلشــراف علــى امتحــان الكولوكيــوم.  ــان ســواء كانــوا لبنانييــن أو غي لبن

يتقــدم المتخــرج إلــى امتحــان الكولوكيــوم، وهــو امتحــان كفــاءة للممرضيــن/ات، وذلــك بعــد حصولــه علــى 
شــهادة تقنيــة أو جامعيــة فــي التمريــض مــن الجامعــات والمعاهــد الخاصــة. أّمــا خّريجــو الجامعــة اللبنانيــة 
والمعاهــد الرســمية، فيتــم إعفاؤهــم مــن االمتحــان بغــّض النظــر عــن جنســيتهم. وقــد أكــّد الممرضــون/

ــاء إجــراء المقابــالت  ــة والمعاهــد الرســمية فــي أثن ات الفلســطينيون/ات مــن خّريجــي الجامعــة اللبناني
معهــم أنهــم لــم يخضعــوا لهــذا االمتحــان.

لكــن شــهادة الكولوكيــوم لغيــر اللبنانــي تحتــوي علــى فقــرة تنــص علــى أنــه »مــع اإلشــارة إلــى أن هــذا 
النجــاح ال ُيكســب حــق ممارســة المهنــة فــي لبنــان، وقــد تركــت اللجنــة لــوزارة الصحــة العامــة التأكــد مــن 
توافــر الشــروط اأُلخــرى المفروضــة المرعيــة اإلجــراء«13. يقــول مــازن الــذي تخــرج مــن الجامعــة األميركيــة 
ــم يســتطع  ــوم ول ــى شــهادة الكولوكي ــه عندمــا حصــل عل ــت صدمــة ل ــروت ســنة 1991 أنهــا كان فــي بي
حينهــا اســتصدار إذن مزاولــة مهنــة التمريــض فتحــّول إلــى العمــل اإلداري فــي المستشــفى التــي 

يعمــل فيهــا منــذ تخرجــه. 

نقابة الممرضات والممرضين في لبنان 

توجــد نقابــة واحــدة للممرضــات والممرضيــن فــي لبنــان مركزهــا بيــروت. ينــص القانــون رقــم 479 الصــادر 
فــي 2002/12/12 والمعــّدل بقانــون رقــم 250 الصــادر بتاريــخ 2014/4/15 المتعلــق بإنشــاء نقابــة إلزاميــة 
للممرضــات والممرضيــن فــي لبنــان علــى أنــه يمكــن لغيــر اللبنانييــن مــن الممرضــات والممرضيــن 
االنتســاب إلــى النقابــة اإللزاميــة فــي حــال توفــر الشــروط والمؤهــالت القانونيــة والعلميــة، علــى أن 

ُيرفــق الطلــب بعــدد مــن المســتندات.14

ــم الطلــب أو فــي مــدة  ينظــر مجلــس النقابــة فــي الطلــب فــي أول جلســة يعقدهــا بعــد تاريــخ تقدي

13 ملحق رقم 1، نسخة عن شهادة الكولوكيوم.

14 المستندات هي:
صورتان شمسيتان مصّدقتان.
صورة مصّدقة عن جواز السفر.

صــورة عــن إجــازة مزاولــة المهنــة صــادرة عــن المرجــع المختــص فــي بلــد صاحــب الجنســية ومصّدقــة وفقــًا لألصــول وال يعــود تاريخهــا إلــى ـــأكثر 
مــن ثالثــة أشــهر.

نسخة عن الشهادة العلمية مرفقة بإفادة معاِدلة لها صادرة عن لجنة المعادالت المعمول بها وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء في لبنان.
صورة مصّدقة عن إجازة العمل صادرة عن وزارة العمل في لبنان.

صورة مصّدقة عن إجازة اإلقامة ال تقل صالحيتها عن ستة أشهر وصادرة عن المديرية العامة لألمن العام.

وزارة التربية
والتعليم
 العالي

وزارة الصحة
العامة

وزارة العمل الممّرض/ة

نقابة 
الممرضات
والممرضين
في لبنان
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هــذا القــرار لــم تتطــرق إليــه رئيســة النقابــة الســيدة ميرنــا ضومــط18 بــل اكتفــت بالتعبيــر عــن إمــكان لجوئهــا 
إلــى القضــاء لمحاســبة المستشــفيات التــي توّظــف ممرضيــن/ات غيــر مســجلين فــي النقابــة ومحاســبة 

الممرضيــن/ات أنفســهم بحســب البنــد الســادس أعــاله.

إذًا فالمســار القانونــي يبــدأ مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي لتعديل الشــهادة مــن الجامعات والمعاهد 
الخاصــة وامتحــان الكولوكيــوم، ثــم يقــوم الممــرض/ة الفلســطيني/ة بالتوجــه إلــى وزارة الصحــة العامــة 
لطلــب اإلذن بمزاولــة المهنــة، وإلــى وزارة العمــل لطلــب اإلجــازة. ثــم يقــوم الممــرض/ة بتقديــم طلــب 

انتســابه/ها إلــى النقابــة، إاّل ان أغلبيــة الممرضيــن/ات ال تنتســب إلــى النقابــة كمــا بّينــت الدراســة. 

5. في َشرطْي المعاملة بالمثل وممارسة المهنة في البلد األصلي

ــر شــرطْي المعاملــة بالمثــل والتمتــع بحــق ممارســة المهنــة فــي البلــد األصلــي  اشــترط المشــّرع توفُّ
بالتزامــن، لممارســة غيــر اللبنانــي مهنــة التمريــض فــي لبنــان. وكمــا هــو معلــوم يســتحيل توفــر هذْيــن 
ــا تمــت معالجــة المســألة  ــان. ومــن هن ــن الفلســطينيين فــي لبن ــن مــن الالجئي ــدى المهنيي الشــرطْين ل
فــي القانــون الوضعــي اللبنانــي. وقــد اســتقر االجتهــاد اللبنانــي علــى اعتبــار أن الالجــئ الفلســطيني 
المقيــم فــي لبنــان ال يمكنــه أن يســتوفي شــرط المعاملــة بالمثــل. فهنــاك بعــض القضــاة الذيــن اعتبروا 
ــق علــى الالجــئ الفلســطيني تحديــًدا، بســبب اســتحالة إثباتــه  أن شــرط المعاملــة بالمثــل ال يجــب أن يطبَّ
مثــل هــذا الشــرط. كمــا أن مــن شــأن تطبيــق هذْيــن الشــرطْين علــى هــؤالء أن يــؤدي إلــى التمييــز 

ضدهــم الســتحالة توفرهمــا19.  

يســتند ذلــك إلــى أنــه فــي ســنة 2010 تــم تعديــل المــادة 59 مــن قانــون العمــل اللبنانــي بحيــث أصبحــت 
تســتثني مــن أحكامهــا الالجئيــن الفلســطينيين، إذ تنــص هــذه المــادة علــى أن اأُلجــراء األجانــب يتمتعــون 
»عنــد صرفهــم مــن الخدمــة بالحقــوق التــي يتمتــع بهــا العمــال اللبنانيــون شــرط المعاملــة بالمثــل]...[.« 
ــن  ــى الالجئي ــل عل ــة بالمث ــات شــرط المعامل ــن المشــّرع باســتحالة إثب ــى يقي ــر يؤشــر عل ــل آخ وهــذا دلي
الفلســطينيين. غيــر أن التعديــل التشــريعي هــذا لــم يشــمل القوانيــن المتعلقــة بتنظيــم المهــن وإنشــاء 

النقابــات المهنيــة.20

كمــا ُطرحــت هــذه المســألة علــى صعيــد اإلدارات العامــة؛ فعلــى مــدى عقــود أصــدرت هيئــة التشــريع 
واالستشــارات فــي وزارة العــدل عــدة استشــارات بنــاًء علــى طلبــات وردتهــا مــن مختلــف الــوزارات بشــأن 
تمكيــن عديمــي الجنســية والالجئيــن الفلســطينيين مــن ممارســة بعــض المهــن واالنتمــاء إلــى النقابــات 
ــاد«  ــي. وإن »اجته ــل فــي التشــريع المعن ــة بالمث ــود شــرط المعامل ــان فــي ظــل وج ــة فــي لبن المهني

18 تمت المقابلة مع رئيسة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان السيدة ميرنا ضومط في 9 حزيران/يونيو 2020.

 19 نزار صاغية وكريم نمور، »حق الالجئين الفلســطينيين العمل في لبنان، إمكانية ممارســة المهن الحرة« )بيروت: مبادرة المســاحة المشــتركة 

     لتبادل المعرفة وبناء التوافق، 2015(.

20  المرجع نفسه.

أقصاهــا شــهران مــن تاريــخ التســجيل فــي أمانــة الســر فــي مجلــس النقابــة، ويقــرر قبولــه فــي حــال كان 
مســتوفيًا الشــروط القانونيــة. وال يحــق للمجلــس رفــض أي طلــب مســتوٍف للشــروط إاّل مــع التعليــل 
ــة  ــب المرفــوض الحــق فــي مراجعــة محكمــة االســتئناف المدني الواضــح لهــذا الرفــض. ولصاحــب الطل

فــي بيــروت خــالل مهلــة 15 يومــًا مــن تاريــخ إبالغــه القــرار.15 

إاّل ان النقابــة تؤكــد وبنــاًء علــى رأي هيئــة التشــريع واالستشــارات فــي وزارة العــدل المذكــور آنفــًا رقــم 
91/161 الصــادر بتاريــخ 1991/7/9 أنــه يمكــن للممــرض الفلســطيني، دون ســواه مــن المهنييــن غيــر 
اللبنانييــن، أن ينتســب إلــى النقابــة ويمــارس وظائــف التمريــض كافــة، وال ســيما تلــك التــي حصرهــا 
المشــّرع بالمهنييــن اللبنانييــن فقــط أي وظيفــة ممــرض مجــاز، وممــرض، وممــرض مســاعد المذكــورة 

ســابقًا فــي التقريــر )ملحــق رقــم 2(.  

وخــالل مقابلتنــا مــع الدكتــورة مــي حمود16، المســؤولة القانونية في لجنة الحوار اللبناني - الفلســطيني، 
أفادتنــا بــأن مجلــس النقابــة قرر في جلســته المنعقدة بتاريــخ 172015/12/12 ما يلي:

ل فيه جميع العاملين الذين  تتوفر        . 1 إنشاء سجل خاص بالممرضين/ات الفلسطينيين/ات ُيسجَّ

ل في السجل الخاص الممرضين/ات الحائزين/ات إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة  . 2 ُيسجَّ

ُيستوفى مع الطلب رسم بقيمة 150.000 ل.ل. يتم دفعه بحسب نقابة الممرضات والممرضين    . 3
        في لبنان مرة واحدة مدى الحياة. ويبقى استيفاء الرسم ُمعّلقًا إلى حين بت الطلب، على
        أن ُيسدد الرسم عندما يقرر مجلس النقابة استيفاء الرسوم مع مفعول رجعي منذ تاريخ 

        تقديم   الطلب أو وفق ما يراه مناسبًا.
ُيستثنى الممرضون/ات الفلسطينيون/ات نهائيًا من االنتساب إلى صندوق التقاعد وبالتالي  ال  . 4

        يستفيدون حاليًا أو مستقباًل من أي من تقديمات الصندوق.
قة إلى حين صدور التشريعات المناسبة لُيصار في ضوئها اتخاذ القرار  . 5 تبقى الطلبات معلَّ

        المالئم بقبول الطلبات أو رفضها.
ُيعتبر مخالفًا لقوانين تنظيم المهنة وقانون إنشاء النقابة وقراراتها كل ممرض/ة من الجنسية  . 6

        الفلسطينية يعمل ضمن األراضي اللبنانية وال يستوفي الشروط المحددة وال يتقدم إلى  
        النقابة وفقًا لمضمون القرار الحاضر.

15 إنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان،
            http://orderofnurses.org.lb

16 تمت المقابلة مع الدكتورة مي حمود، المسؤولة القانونية في لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني في 22 أيار/ مايو2020.

17 نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، »آلية تسجيل الممرضات والممرضين الفلسطينيين في سجالت النقابة«

فيهم بعض الشروط.

ــازة  ــى إج ــب لالســتحصال عل ــن تقّدمــوا بطل ــازة عمــل مــن وزارة العمــل، أو الذي العامــة وإج
ــى وزارة  م إل ــة ورقــم الطلــب الُمقــدَّ ــة مــن النقاب عمــل  بعــد إبرازهــم المســتندات المطلوب

ــخ تســجيله. العمــل وتاري
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هيئــة التشــريع واالستشــارات مســتقر علــى إعفــاء عديمــي الجنســية والالجئيــن الفلســطينيين من شــرط 
المعاملــة بالمثــل المذكــور. وُتراَجــع، علــى ســبيل المثــال، االستشــارة المتعلقــة بممارســة الالجــىء 
الفلســطيني مهنــة التمريــض فــي لبنــان، واالستشــارة الصــادرة عــن هيئــة التشــريع واالستشــارات 
فــي وزارة العــدل رقــم 91/161 الصــادرة بتاريــخ 1991/7/9 والتــي تعتبــر أن الفلســطيني ال ينتمــي إلــى 
دولــة مكتملــة المواصفــات وبالتالــي ال يمكــن توقيــع اتفاقيــة معهــا. وبمــا أنــه ال يمكــن توقيــع اتفاقيــة 
معاملــة بالمثــل فإنــه ال يمكــن أن ُنطّبــق هــذا الشــرط علــى الفلســطيني، وعليــه يمكــن منحــه اإلذن.21 

مــن هنــا ُيعتبــر االجتهــاد اللبنانــي خرقــًا وتأويــاًل مهّمــًا للقوانيــن يمكــن أن ُيبنــى عليــه لتعديــل القوانيــن 
التــي تفــرض علــى الفلســطيني شــرط المعاملــة بالمثــل وحــق ممارســة المهنــة فــي البلــد االصلــي. 
وقــد يكــون القضــاء المســاحة الُفضلــى لنقــل النقــاش مــن منطــق التخويــف إلــى منطــق الحقــوق؛ فحــّق 
ــة  ــاره اســتراتيجية مهّم ــوّي، وممكــن اعتب ــكل شــخص طبيعــّي أو معن ــه ل ــرف ب التقاضــي هــو حــق معت
لتحســين الوضــع الحقوقــي للفلســطينيين فــي لبنــان علــى الرغــم مــن عــدم وجــود إجمــاع داخــل القضــاء 

علــى ذلــك، لكــن هــذا ال يلغــي إمــكان إحــداث خــرق قانونــي.22 

6.االستنسابية والتمييز المؤسساتي لتلبية حاجة سوق العمل

هنــاك أمــر واقــع مفــروض بحكــم حاجــة ســوق العمــل إلــى الممرضيــن/ات، وهــذه الحاجــة أجبــرت الــوزارات 
المعنيــة علــى التعامــل االســتثنائي مــع واقــع الممرضيــن/ات الفلســطينيين. مــن هنــا يتــم اللجــوء إلــى 
ســلطة الوزيــر االستنســابية البتــداع قــرارات تتــالءم مــع حاجــة الســوق وقــد تســّهل عمــل الممرضيــن/
إلــى الوضــع  ات الفلســطينيين/ات. وهــذه الســلطة االستنســابية هــي ســيف ذو حديــن بالنســبة 
االســتثنائي الــذي يعيشــه الفلســطيني فــي لبنــان. فهــي مــن ناحيــة، تؤمــن لــه فــرص العمــل، لكنهــا 
مــن ناحيــة ثانيــة، تعــزز الشــعور بعــدم األمــان واالســتقرار لــدى العّمــال والمهنييــن الفلســطينيين بصــورة 
عامــة. وهنــا ســنتطرق إلــى الوزارتْيــن المســؤولتْين عــن ترخيــص عمــل الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات 

فــي لبنــان وهمــا: وزارة الصحــة العامــة ووزارة العمــل.

6.1 وزارة الصحة العامة وإذن مزاولة المهنة

إن وزارة الصحــة العامــة هــي المســؤولة عــن إعطاء إذن مزاولة المهنة للممرضيــن/ات. ويتقدم الطالب/ة 
بعــد التخــرج والنجــاح فــي امتحــان الكولوكيــوم بطلــب إلــى وزيــر الصحــة العامــة مــن أجــل الحصــول علــى 

هــذا اإلذن. 

21 المرجع نفسه.

22 نــزار صاغيــة وكريــم نمــور، الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان: أّي اســتراتيجيات لتحســين حقوقهــم مــن خــالل القضــاء؟« »المفكــرة 

                  https://bit.ly/35XsDak (30/10/2017) القانونيــة« 

تعطــي وزارة الصحــة العامــة إذنــًا بمزاولــة المهنــة للبنانييــن مــدى الحيــاة، لكــن فــي إمكانهــا رفــض 
منحــه بشــكل مطلــق أو تحديــده بمــدة زمنيــة بالنســبة إلــى الفلســطينيين، وذلــك بصــورة استنســابية 
ــوس، رئيــس  ــده الســيد أنطــوان رومان ــوزارة23. وهــذا مــا أّك ــى ال ــد يتول ــر جدي ــة بسياســة كل وزي  مرهون
قســم المهــن الطبيــة فــي وزارة الصحــة العامــة خــالل المقابلــة معــه24، إذ أوضــح أن هنــاك مهــن متعــددة 
تقــع ضمــن صالحيــات وزارة الصحــة العامــة: طــب عــام، تمريــض، عــالج فيزيائــي، وغيرهــا وتختلــف 
 قوانيــن مزاولــة المهنــة بحســب االختصــاص. وبالنســبة إلــى مهنــة التمريــض، هنــاك ثالثــة مســتويات:

1 . )Lisence Technique - LT( الممرض المجاز وهو الحائز على إجازة جامعية
   الممرض القانوني العادي وهو الحائز على شهادة بكالوريا تقنية في التمريض   . 2

)Baccalaureat Technique - BT(         
3 .)Brevet Pratique - BP( مساعد الممرض الذي لديه شهادة بريفيه مهنية

 هؤالء الثالثة يتقدمون باألوراق المطلوبة بحسب النصوص الموجودة على الموقع اإللكتروني للوزارة.

قــة مــن المعاهــد التــي درس الطــالب فيهــا. أّمــا بالنســبة إلــى الطــالب  يجــب أن تكــون هــذه األوراق ُمصدَّ
الذيــن درســوا فــي معاهــد أو جامعــات خاصــة، فيطلــب منهــم إضافــًة إلــى هــذه األوراق، معادلــة 

شــهادتهم والنجــاح فــي امتحــان الكولوكيــوم.

وعــن بــدء الســماح للفلســطينيين بممارســة مهنــة التمريــض يقــول الســيد رومانــوس: »فــي العــام 
2007، وبعــد تأســيس نقابــة الممرضــات والممرضيــن فــي لبنــان فــي ســنة 2002 ومباشــرتها العمــل، 
بــدأت تردنــا أســئلة بشــأن إمــكان إعطــاء الفلســطيني فــي لبنــان إذن مزاولــة مهنــة. وقــد انتهــى النقــاش 
إلــى أنــه بمــا أننــا فــي لبنــان بحاجــة إلــى عــدد مــن الممرضيــن/ات والعــدد الــذي كان موجــودًا، آنــذاك، لــم 

يكــن كافيــًا، تــم الســماح بذلــك.« 

ــة التشــريع  ــى المرجــع القانونــي لهــذا الســماح، وهــو رأي هيئ ــه إل يســتند الســيد رومانــس فــي خطاب
واالستشــارات فــي وزارة العــدل رقــم91/161 الصــادر بتاريــخ 1991/7/9 والــذي يعتبــر أن الفلســطيني 
ليــس لديــه بعــد دولــة مكتملــة المواصفــات، وال يمكــن توقيــع اتفاقيــة معهــا. وبمــا أنــه ال يمكــن توقيــع 
اتفاقيــة معاملــة بالمثــل فإنــه ال يمكــن أن نطبــق هــذا الشــرط علــى الفلســطيني، وعليــه يمكــن منحــه 
ــة  ــة زمني ــة وفــق مهل ــة المهن ــم إعطــاء إذن مزاول ــوزارة أن يت ــة ســنة 252007 كان رأي ال ــذ بداي اإلذن. ومن

محــددة تتــراوح بيــن ســنة وخمــس ســنوات ثــم يصــار إلــى تجديدهــا. 

ُيســّمى الطلــب الــذي يتقــدم بــه الفلســطيني طلــب »اســترحام«. ويقــوم صاحــب الطلــب شــخصيًا بتســجيل 
طلبــه فــي مصلحــة الديــوان فــي وزارة الصحــة العامــة. وكل طلــب يحتــاج إلــى إذن خــاص يتــم تقديمــه فــي 

23 نزار صاغية وكريم نمور، »حق الالجئين الفلسطينيين العمل...«، مرجع سبق ذكره.

24 تمت المقابلة مع السيد أنطوان رومانوس، رئيس قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 2020/6/30.

25 واليات الوزير محمد جواد خليفة المتعاقبة: 2004/10/26 - 2011/01/13. 
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م فــي مصلحــة الديــوان ألنــه يحتاج إلى موافقة اســتثنائية مــن الوزير. الديــوان تحــت خانــة »االســترحام«، وُيقــدَّ
ويشــرح الســيد رومانــوس آليــة تقديــم طلــب الحصــول علــى إذن مزاولــة المهنــة مــن وزارة الصحــة العامة: 
»يجــري تقديــم الطلبــات فــي قســم المهــن الطبيــة، وفــق مســارْين: فــي المســار األول يتــم تســجيل 
الطلــب فــي قســم المهــن الطبيــة، ويســمى ›الملــف الُمكتِمــل كافة الشــروط القانونية‹، ويكــون صاحبه 

حائــزًا الجنســية اللبنانيــة بحســب القانــون. أّمــا المســار الثانــي فيتعلــق بمنــح اإلذن لألجانــب والــذي يتــم 
ــان يحصــر  ــة فــي لبن ــون المهــن الطبي ــة العامــة. فقان ــوان فــي وزارة الصح ــة الدي تســجيله فــي مصلح
ممارســة المهــن الطبيــة باللبنانــي فضــاًل عــن الشــروط الالزمــة للمهنــة. لكــن منــذ ســنة 2007، بــدأ 

النقــاش بشــأن إمــكان منــح الفلســطينيين إذن مزاولــة المهنــة فــي لبنــان، كمــا ذكرنــا ســابقًا«. 

وُيبيــن الجــدول أدنــاه أعــداد أذونــات العمــل التــي ُمِنَحــْت مــن وزارة الصحــة العامــة فــي آخــر ثــالث ســنوات 
فقــط. ولــم نتمكــن مــن الحصــول علــى األعــداد الصــادرة قبــل العــام 2018 مــن الــوزارة.

جدول 2
أعداد أذونات مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة آخر ثالث سنوات

إذن لممرض 
عادي

إذن لممّرض 
ُمجاز

السنة الوزير

4 19 2019/1/ 31- 2016/12/18 الوزير غسان حاصباني

51 161 2020/1/ 21- 2019/1/31 الوزير جميل جبق

6 24 2020/6/30- 2020/1/21 الوزير حمد حسن

6.2 وزارة العمل وإجازة العمل

يمكــن للممــرض الفلســطيني، دون ســواه مــن المهنييــن غيــر اللبنانييــن، أن يمــارس وظائــف التمريــض 
ــاز،  ــن فقــط، أي وظيفــة ممــرض ُمج ــن اللبنانيي ــي حصرهــا المشــّرع بالمهنيي ــك الت كافــة، وال ســيما تل
وممــرض، وممــرض مســاعد التــي ســبق ذكرهــا. وقــد تكــّرس هــذا الواقــع الُمخالــف لمــا نــص عليــه 
قانــون تنظيــم مهنــة التمريــض، بشــكل أساســي، مــن خــالل إصــدار عــدد مــن وزراء العمــل عــدة قــرارات 
متعاقبــة فــي الســنوات الماضيــة اســتثنت مــن خاللهــا الفلســطينيين المولوديــن علــى األراضــي 
لين رســميًا فــي ســجالت وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة، مــن الحظــر المفــروض  اللبنانيــة والمســجَّ
علــى غيــر اللبنانييــن لممارســة المهــن المحصــورة باللبنانييــن دون ســواهم ومنهــا مهنــة التمريــض. كمــا 
أن إجــازة العمــل ُتجــدد ســنويًا، وهــي مجانيــة للفلســطيني وذلــك وفقــًا للقانــون رقــم 129 الصــادر بتاريــخ 

2010/8/24 - تعديــل المــادة 59 مــن قانــون العمــل اللبنانــي. 

وُيعتبــر الحصــول علــى إجــازة عمــل صــادرة عــن وزارة العمــل أمــرًا ُملزمــًا لــكل شــخص غيــر لبنانــي يريــد 
ــًا بعــد  العمــل فــي لبنــان. وعلــى كل فلســطيني يرغــب فــي الحصــول علــى إجــازة عمــل أن يقــدم طلب
أن يحصــل علــى وعــد بالعمــل. وفــي حالــة الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات، تقــوم المستشــفى 
إجــازة عمــل الممــرض الفلســطيني درجــة أولــى ــف  ُيجــدد ســنويًا. وُتصنَّ  باالســتحصال عليــه وهــو 
إذا كان راتبــه مليونــْي ليــرة لبنانيــة ومــا فــوق، ودرجــة ثانيــة إذا كان الراتــب الشــهري أقــل مــن مليونــْي 

ليــرة لبنانيــة.

يبّيــن الجــدول أدنــاه أعــداد إجــازات العمــل للممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات مــن الفئتين األولــى والثانية، 
دة. ويعــود ســبب بــدء منــح إجــازات الفئــة األولــى فــي  باإلضافــة إلــى اإلصــدارات الجديــدة وتلــك الُمجــدَّ

ســنة 2013 إلــى أن بعــض الممرضيــن/ات أصبحــوا يتقاضــون أجــرًا شــهريًا يفــوق المليونــْي ليــرة.
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مجموع اإلجازات 
السنةبحسب السنوات

فئة ثانيةفئة أولى

 إصدار جديد
دةإلجازة العمل إجازة عمل ُمجدَّ

إصدار 
جديد إلجازة 

العمل

 إجازة عمل
دة ُمجدَّ

25201000025

28201100523

422012001626

442013001034

39201403720

64201514797

492016135310

582017631714

552018630118

63201964638

35202033110

جدول 3 
دة  أعداد إجازات العمل السنوية الجديدة والُمجدَّ

6.3 حاجة السوق أو قانون األمر الواقع في مقابل قانون العمل

باإلضافــة إلــى موافقــة الوزارتْيــن علــى إعطــاء الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات الحــق فــي مزاولــة 
ــون الســوق«. ــرى »قان ــارٍة ُأخ ــرار كهــذا، او بعب ــاذ ق ــى اتخ ــي أدت إل ــة الســوق الت ــاك حاج ــة، هن المهن

وخــالل المقابلــة، أكــد الســيد رومانــوس، رئيــس قســم المهــن الطبيــة فــي وزارة الصحــة العامــة، أن حاجــة 
الســوق هــي التــي دفعــت إلــى إتاحــة المجــال أمــام الفلســطيني/ة ليعمــل كممــرض/ة فــي مستشــفيات 
لبنــان، وأن هــذا القــرار يســتند إلــى مطالعــة هيئــة التشــريع واالستشــارات فــي وزارة العــدل رقــم91/161 
تاريــخ 1991/7/9، كمــا أكــد أنــه ال وجــود ألســباب واضحــة وصريحــة تــؤدي إلــى رفــض منــح الفلســطيني 
ــة المهنــة، وأن األمــر يعــود إلــى الســلطة االستنســابية للوزيــر. ولفــت إلــى أنــه فــي أغلــب  إذن مزاول
ــا محــددة  الحــاالت ُتعطــى األذونــات مفتوحــة، لكنــه لــم يوضــح المعاييــر لذلــك، مؤكــدًا عــدم وجــود كوت

بشــأن منــح األذونــات.
  

كمــا أكــدت الســيدة مارليــن عطاللــه26، مديــر عــام وزارة العمــل باإلنابــة/ رئيســة دائــرة مراقبــة العمــال 
األجانــب، أن الحاجــة الماســة إلــى ممرضيــن/ات فــي ســوق العمــل هــي التــي فتحــت المجــال أمــام 
ــون  ــر لقان ــة هــذا األم ــم مــن مخالف ــى الرغ ــك عل ــى قطــاع التمريــض وذل ــول إل الفلســطينيين/ات للدخ
العمــل وقانــون تنظيــم المهنــة الــذي يمنــع األجانــب مــن العمــل فــي قطــاع التمريــض. كمــا أوضحــت 
أن لوزيــر العمــل ســلطة استنســابية فــي تحديــد المهــن التــي ُيســمح لألجانــب العمــل فيهــا فــي لبنــان 
أو رفــض ذلــك. وُتعطــى إجــازة العمــل للممــرض/ة الفلســطيني/ة مجانــًا ومــن دون كفالــة مصرفيــة 
وتأميــن صحــي، وذلــك بعــد تأميــن المســتندات المطلوبــة وأهمهــا إذن مزاولــة المهنــة، وعقــد العمــل 
الــذي تحــدد علــى أساســه ســنوات اإلجــازة علــى أاّل تتخطــى الثــالث ســنوات. وأهميــة إجــازة العمــل 
للممــرض/ة الفلســطيني/ة أنهــا شــرط ضــروري للحصــول علــى تعويــض نهايــة الخدمــة مــن الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان االجتماعــي.

وأضافــت عطاللــه أن القانــون الــذي ينّظــم مهنــة التمريــض فــي لبنــان يمنــع مزاولــة هــذه المهنــة مــن 
ــازة  ــوزراة ال تعطــي إج ــي، فــإن ال ــة، ولهــذا، و عمــاًل بالنــص القانون شــخص ال يحمــل الجنســية اللبناني
عمــل. لكــن نتيجــة الحاجــة فــي ســوق العمــل والنقــص فــي عــدد الممرضيــن/ات فــي لبنــان علــت صرخــة 
ــأن هــذا األمــر ســيؤثر فــي ســير العمــل فــي القطــاع الطبــي، وخصوصــًا  ــان ب المستشــفيات فــي لبن
قطــاع التمريــض. أضــف إلــى ذلــك أن نقابــة الممرضــات والممرضيــن فــي لبنــان كانــت متعاونــة فــي 
هــذا المجــال، وال ســيما أن بعــض الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات يحصلــون علــى إذن مزاولــة المهنــة 
مــن وزارة الصحــة العامــة. فبحســب وزارة العمــل، يقــوم وزيــر العمــل باالســتناد إلــى وزيــر الصحــة العامــة 
الــذي يعطــي إذن مزاولــة المهنــة وعليــه يتــم منــح اإلجــازات للفلســطينيين/ات. وُيعتبــر إذن مزاولــة 
المهنــة الصــادر عــن وزارة الصحــة العامــة المســتَند األساســي الــذي تســتند إليــه وزارة العمــل، إضافــة 
ــاك ســلطة استنســابية  ــد بالعمــل صــادر عــن صاحــب العمــل. لكــن مــن جهــة ُأخــرى، هن ــى وجــود وع إل
ــه،  ــر التــي تنظــم العمــل فــي هــذا اإلطــار هــي حاجــة ســوق العمــل. وهــذا يعنــي أن ــر، والمعايي للوزي

26 تمت المقابلة مع السيدة مارلين عطاالله، مدير عام  وزارة العمل باإلنابة/ رئيسة دائرة مراقبة العمال األجانب في 2020/6/30.
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فــي حــال وجــد الوزيــر فائضــًا فــي ســوق العمــل فــي مهنــة التمريــض، فإنــه لــن يفتــح المجــال لالجــئ 
الفلســطيني للعمــل فيهــا، وذلــك لتوفــر اليــد العاملــة اللبنانيــة الالزمــة. 

وتتيــح المــادة 9 مــن المرســوم رقــم 17561 الصــادر فــي 1964/9/18 والمتعلــق بتنظيــم عمــل األجانب في 
لبنــان، لوزيــر العمــل أن يقــوم ســنويًا بتحديــد األعمــال والمهــن التــي يــرى ضــرورة حصرهــا باللبنانييــن، 
وذلــك بموجــب قــرار يّتخــذه وزيــر العمــل. وكان أحــدث قــرار بهــذا الصــدد قــد اتخــذه وزيــر العمــل محمــد 
كبــارة بتاريــخ 2018/2/15 )القــرار رقــم 1/29( وحصــر بموجبــه عــدًدا مــن األعمــال باللبنانييــن، منهــا: المهــن 

مــة بقانــون. الحــرة )هندســة، طــب، صيدلــة، محامــاة ومــا إلــى ذلــك(، وســائر المهــن الُمنظَّ

وقــد اســتثنت المــادة 3 مــن القــرار المذكــور الالجئيــن الفلســطينيين »المولوديــن علــى األراضــي 
اللبنانيــة والمســجلين بشــكل رســمي فــي ســجالت وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة« مــن أحــكام 
مــة بنــّص قانونــي والتــي ُيحظــر علــى  المــادة الثانيــة منــه، مــا عــدا المهــن الحــرة وســائر المهــن الُمنظَّ
غيــر اللبنانييــن ممارســتها، أي أن القــرار ســمح لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بممارســة المهــن التــي 
حصــر ممارســتها باللبنانييــن فقــط باســتثناء تلــك المحصــورة أساًســا باللبنانييــن بموجــب قانــون )مثــل
ــة القانونيــة وســواها(. وقــد أجــازت المــادة 3 لوزيــر العمــل اســتثناء  ِمهــن المحامــاة والتمريــض والقبال
بعــض األجانــب مــن القــرار المذكــور إذا توفــر لديهــم أحــد الشــروط المنصــوص عنهــا فــي المــادة 8 مــن 

المرســوم 17561 المذكــور أعــاله، ومنهــا:

أن يكون األجنبي مقيًما في لبنان منذ الوالدة؛ 	
أن يكون من أصل لبناني أو مولوًدا ألم لبنانية؛ 	
 أن تســمح الدولــة التــي ينتمــي إليهــا األجنبــي للبنانييــن بممارســة العمــل أو المهنــة التــي  	

  يطلب ممارستها في لبنان.

وعلــى الرغــم مــن إصــدار وزراء العمــل المتعاقبيــن مثــل هــذا القــرار، فــإن صــدور مثــل هــذه القــرارات لــم 
يمّكــن المهنييــن الفلســطينيين مــن االنتســاب إلــى النقابــات المهنيــة وممارســة المهــن الحــرة. وبمــا أن 
هــذا الواقــع ال يمكــن تبريــره قانوًنــا، إذ ال يمكــن لقــرار وزاري أن يعلــو علــى نــص قانونــي، أي مرســوم 
ــى األرض  ــد التشــريعية، فــإن الممارســة عل ــدأ تسلســل القواع ــى مب ــرة اســتنادا إل ــم المهــن الح تنظي
هــي مخالفــة للقانــون حتًمــا فــي حالــة مهنــة التمريــض27. وتشــير هــذه المخالفــة إلــى مــدى إمــكان تحقيــق 
خروقــات مماثلــة، ولــو خالًفــا للقانــون، لالســتجابة لمتطلبــات ســوق العمــل، وال ســيما فــي ظــل وجــود 

نقــص مهــم فــي عــدد الممرضيــن والممرضــات العامليــن فــي لبنــان.

27  نزار صاغية وكريم نمور، »حق الالجئين الفلسطينيين العمل....«، مرجع سبق ذكره.

7. االستنسابية بحسب رواية الممرضين/ات

هــذه االستنســابية غيــر المقوننــة تتســبب فــي انعــدام األمــان والحمايــة للفئــات المعنيــة، فهــي تمنــع 
أي طالــب/ة تمريــض مــن أن يخطــط لمســتقبله، إذ إن تعليمــه أو شــهادته ال تعنــي أنــه، ليــس فقــط قــد 
ال يجــد عمــاًل واســتقرارًا، بــل قــد ال يحظــى بــاإلذن لمزاولــة العمــل، وهــذا ليــس حافــزًا علــى اإلطــالق 

للجيــل الناشــئ الــذي هــو ُعرضــًة للتســّرب المدرســي.

وتبــدو هــذه االستنســابية واضحــة فــي المقابــالت التــي تــم إجراؤهــا مــع الممرضيــن/ات فــي إطــار هــذه 
الدراســة. وخــالل المقابــالت، أكــد الممرضــون/ات الذيــن تخّرجــوا بيــن ســنتْي 2016 و2018 أنهــم خســروا 
فــرص عمــل كثيــرة بســبب توقــف إعطــاء إذن مزاولــة المهنــة مــن دون أي ســبب واضــح وصريــح ســوى أن 

الوزيــر ال يرغــب فــي إعطــاء أذونــات للفلســطينيين. 

وعــن االستنســابية وانعكاســاتها تحــدث يوســف عــن تجربتــه فــي هــذا الســياق فقــال إنــه تخــرج ســنة 2017 
مــن جامعــة بيــروت العربيــة. ولــم يحصــل علــى إذن مزاولــة المهنــة بعــد نجاحــه فــي الكولوكيــوم فــي تلــك 
الفتــرة. لكنــه تمّكــن فيمــا بعــد مــن الحصــول علــى إذن مزاولــة المهنــة مفتوحــًا فــي ســنة 2019. وقــد 
ــذ  ــدأ مشــواره هــذا من ــة؛ فقــد ب ــة المهن ــن للحصــول علــى إذن مزاول ــه طــوال عامْي روى يوســف معانات
ســنة 2017 إلــى أن حصــل علــى اإلذن فــي ســنة 2019. وكان فــي كل مــرة يأتيــه الرفــض، يعــود ويتقــّدم 
بطلــب جديــد، مــع كل مــا يســتدعي هــذا األمــر مــن تحضيــر جميــع المســتندات المطلوبــة مــن جديــد، ومــا 
يتكبــده مــن وقــت وتكاليــف ماديــة. ويضيــف قائــاًل: »لــدى توّلــي وزيــر جديــد وزارة الصحــة العامــة، ونتيجــة 
كثــرة تــرّددي علــى الــوزارة، تمّكنــُت مــن التعــرف علــى المســاعدتْين اإلداريتْيــن للوزيــر وكانتــا متعاطفتْيــن 
معــي.« إذ أّن فريــق عمــل الوزيــر يتغّيــر مــع تغّيــر الوزيــر، وصــار يوســف يتــردد يوميــًا إلــى الــوزارة ويتابــع 
الموضــوع مــع رئيــس القلــم والحــظ أنــه يعرقــل صــدور اإلذن، وعــن ذلــك قــال: »عندمــا يجــد رئيــس القلــم 
ــه يأخــذ  ــه ومتابعت ــارات إلي ــرر الزي ــب، لكــن مــع تك ــب فلســطيني يقــوم بتجاهــل الطل أن المتقــدم بالطل

األمــر بجديــة ويســّير الطلــب لصاحبــه. وهكــذا مــن خــالل المتابعــة تمّكنــُت مــن الحصــول علــى اإلذن.«

 أّمــا فــي حالــة ربيــع، فالالفــت أنــه حصــل علــى إذن مزاولــة المهنــة لعــام واحــد فقــط خــالل الفتــرة نفســها 
التــي حصــل فيهــا يوســف علــى إذن مزاولــة مهنــة مفتــوح. وبحســب قولــه، فقــد بّلغــه المعنيــون فــي 
وزارة الصحــة العامــة أنــه كان بإمكانــه الحصــول علــى إذن مفتــوح لــو أنــه مولــود ألٍم لبنانيــة، علمــًا بــأن 

يوســف كان قــد حصــل علــى هــذا اإلذن مفتوحــًا دون أن يكــون مولــودًا ألٍم لبنانيــة.

ويعّلــق محمــد علــى تســمية تقديــم »طلــب اســترحام« بالقــول: »تتفنــن اإلدارة بابتــداع طــرق لجعــل وضــع 
الفلســطيني دائمــًا اســتثناًء للنظــام العــام القائــم. فحتــى طلبــه لمزاولــة المهنــة هــو ليــس طلبــًا عاديــًا 
بــل ُيســمى طلــب اســترحام. دائمــًا يســتثنون الفلســطيني مــن الحالــة العامــة والنظــام العــام ويعاملونــه 

علــى نحــٍو هامشــي.«

تخّرجــت فــرح مــن جامعــة البلمنــد أواخــر ســنة 2019. وبعــد أن نجحــت فــي امتحــان الكولوكيــوم، تقّدمــت 
 Liban( ــة المهنــة فــي شــباط/ فبرايــر 2020 عــن طريــق مكتــب البريــد بطلــب للحصــول علــى إذن مزاول
ن  Post( كمــا يفعــل زمالؤهــا وزميالتهــا اللبنانيــون/ات، فأتاهــا الرفــض فــي آذار/ مــارس 2020، وقــد ُدوِّ
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عليــه »ُيرجــى تقديــم طلــب اســترحام بصفــة شــخصية.«
ويقــول صبــري »أنــا ال أشــعر بــأن لبنــان كأرض غريــب عنــي، لكــن فــي الوقــت نفســه هــذا البلــد يدفعــك 
ألن تشــعر بأنــك غريــب نتيجــة التمييــز فــي التعامــل معــك... وربمــا إدارة المستشــفى ال تقــف بوجــه 
الفلســطيني، لكــن هنــاك مجتمــع بأكملــه يقــف فــي وجهــه ويمنعــه مــن التطــّور ومــن أخــذ المبــادرة، وال 
ســّيما أن النظــام العــام ال يحمــي الفلســطيني بتاتــًا. نحــن نريــد أن تكــون الترقيــة والتطــور فــي العمــل 

علــى أســاس األداء المهنــي ال علــى أســاس الجنســية.« 

مــن ناحيتــه، يــروي محمــد كيــف أنــه لــم يحصــل علــى ترقيــة إداريــة علــى الرغــم مــن نجاحــه فــي المقابــالت 
التــي أجراهــا مــع القّيميــن فــي المستشــفى الــذي تقــدم إليــه فضاًل عن نجاحــه في االمتحــان المطلوب، 
وتوقيــع عقــد مــع مديــر المــوارد البشــرية فيــه، والســبب الوحيــد أنــه فلســطيني. ويضيــف أن »الممــرض 
الفلســطيني يبــادر إلــى العمــل حتــى لــو كان ذلــك محفوفــًا بالخطــر، وذلــك كــي ال ُيصار إلــى التخّلي عنه«.

كمــا يذكــر عمــر أمــرًا مشــابهًا يتعلق بالســقف الزجاجي للفلســطيني الــذي يمنعه من الحصــول على وظيفة 
إداريــة أينمــا كان أو مــن أي ترقيــة وهــذا مــا أكده مختلف المهنيين الفلســطينيين في دراســات مشــابهة.28   

أّمــا محمــود فيقــول إن »الفلســطيني ال يفتــح فمــه ألنــه فلســطيني. خوفــًا مــن أن ُيقــال لــه: مــا عجبــك، 
اللــه معــك.« ويلفــت إلــى أنــه »مهمــا اشــتد الخنــاق عليــه وتعــّرض للضغــوط، فالفلســطيني ال يحــاول 
ــة بشــكٍل  ــة أو قانوني ــل إداري ــرز عراقي ــد تب ــان، إذ ق ــه ال يشــعر باألم ــر ألن ــكان عمــل آخ ــى م ــال إل االنتق

مفاجــئ ويصبــح دون عمــل بتاتــًا... حاجــز الخــوف هــذا موجــود دائمــًا لــدى الفلســطيني«.
 

ويــروي أحمــد، وهــو خّريــج قســم التمريــض فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت فــي ســنة 2016، كيــف 
أن مســؤولة التمريــض حينهــا طلبــت منــه فــي آخــر تدريــب لــه فــي قســم القلــب، أن ينســحب لمصلحــة 
ــه الفلســطينيين الخمســة،  ــن تقــوم بتوظيفــه وزمالئ ــك بحجــة أن المستشــفى ل ــي، وذل ــه اللبنان زميل
وأنــه مــن األفضــل أن يأخــذ التدريــب تلميــذ لبنانــي معــروف أنــه ســينال الوظيفــة فيمــا بعــد، وُطلــب 
مــن أحمــد أن ينتقــل إلــى قســم آخــر أقــل أهميــة مــن قســم القلــب الــذي تــم اختيــاره لــه بســبب كفاءتــه. 
ويعّبــر أحمــد عــن الخــوف المرهــون بالتوظيــف فيقــول: »هنــاك خــوف دائــم لــدى الفلســطيني مــن 

خســارة فرصــة العمــل. نرضــى بالموجــود ألنــه ال يوجــد أمامنــا خيــارات ُأخــرى.«

ــر عــن صدمتهــا  ــروت فــي ســنة 2016، فتعّب ــة فــي بي ــا منــى، وهــي أيضــًا خّريجــة الجامعــة األميركي أّم
واســتيائها مــن عــدم توظيفهــا فــي المركــز الطبــي فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، فيمــا تــّم 

ــك.  ــّراء ذل ــرة ج ــة أمــل كبي ــا، وتشــعر بخيب ــن مــن دفعته ــف اللبنانيي توظي

وأخيــرًا، تقــول مــروى، »بعــد قبولــي بالعمــل فــي المركــز الطبــي فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت 
فــي ســنة 2016 وتوقيعــي عقــد العمــل، تــم إلغــاء العقــد وأبلغونــي أنــه ال يمكــن توظيفــي حاليــًا بســبب 
ــم  ــّي وعلــى نفســيتي، ول ــرًا ســلبيًا عل ــرك هــذا الموضــوع أث ــان. وقــد ت ــن وزارة العمــل فــي لبن قواني

 28 Sari Hanafi, Åge A. Tiltnes (2008), “The Employability of Palestinian Professionals in Lebanon: Constraints and 
       Transgression”, Knowledge, Work and Society, vol 5, n°1.

أتقبلــه حتــى اآلن.« 

ويبــدو أن العديــد مــن الفلســطينيين المهنييــن يتعرضــون للمواقــف نفســها المذكورة ســابقًا والمتعلقة 
بإلغــاء عــرض العمــل بعــد معرفة جنســيتهم.29

ُتبّيــن لنــا المقابــالت أن هــذه القــرارات االستنســابية وعــدم الوضــوح فــي المعاييــر يؤديــان، أواًل، علــى 
المســتوى الفــردي واإلنســاني، إلــى مــا نســميه غيــاب الســالمة المهنيــة، فهــؤالء المهنيــون/ات-
الموظفــون/ات يعانــون جــّراء التأقلــم مــع شــعور الخــوف والظلــم وعــدم األمــان. ثانيــًا، علــى المســتوى 
المؤسســاتي، تــؤدي هــذه القــرارات إلــى تخلــي المؤسســات الصحيــة عــن واجباتهــا القانونيــة، ولــو 
المحــدودة، تجــاه الموظــف. إذ إن بعــض المستشــفيات تكتفــي  بالحصــول علــى إذن مزاولــة المهنــة وال 
تســعى للحصــول علــى إجــازة عمــل للممــرض الفلســطيني. وذلــك إّمــا بســبب تعقيــدات هــذه العمليــة 
وإمــكان رفضهــا، وإّمــا بســبب االلتزامــات الماليــة التــي تترتــب عليهــا والتــي قــد ال تتوافــق مــع مــا تعرضه 
 هــذه األخيــرة علــى الممــرض الــذي ينــوي العمــل لديهــا. فــي جميــع األحــوال، فــإن هــذا األمــر يعتمــد 
علــى السياســة الداخليــة للمستشــفى. وفــي المقابــل، تضــع بعــض المستشــفيات شــرط تجديــد إجــازة 
د هــذه اإلجــازة. وقــد عّبــر محمــود  العمــل فــي عقــد العمــل، بحيــث ُيعــّد العقــد ُملغــى فــي حــال لــم ُتجــدَّ
عــن خوفــه مــن هــذه المســألة بالقــول »فــي حــال عــدم تجديــد إجــازة العمــل، يحــق للمستشــفى إلغــاء 

العقــد وهــذا يجعلنــا فــي حالــة عــدم أمــان دائــم.« 

فمــا بيــن قانــون العمــل والوظيفــة وشــروطها هناك استنســابية تطغى على العمل فــي حقل التمريض 
مــن البــدء بالتقــدم بطلــب »االســترحام« للمزاولــة، إلــى القانــون الخــاص بــرب العمــل والمؤسســة. فبيــن 
العــام والخــاص والمســار القانونــي والوظيفــي، يحصــل الموظــف علــى وظيفتــه وهــو يلتقــط أنفاســه 

األخيرة.

8. تحديات المهنة

ثالثــة تحديــات تواجــه مهنــة التمريــض والممرضيــن/ات بصــورة عامــة والفلســطينيين/ات بصــورة خاصــة. 
التحــدي األول ظرفــي، ويتعلــق بالوبــاء الحالــي واألزمــة االقتصاديــة الناتجــة منــه، أّمــا الثانــي فهــو إداري، 

بينمــا يتعلــق التحــدي الثالــث بالحقــوق.

8.1 االنهيار االقتصادي وأزمة كوفيد-19 وسوق عمل الممرضين/ات 
 

لبنــان؛  فــي  العمــل  ســوق  فــي  كبيــر  بشــكل  والصحيــة  االقتصاديــة  األزمتــان  تؤثــر  حاليــًا، 
عــن  اســتغنت  وكذلــك  كوفيــد-19،  وبــاء  بســبب  أقســامها  مــن  عــددًا  أقفلــت  فالمستشــفيات 

29 ساري حنفي وآوجا  آ. تيلتنس، »التمييز ضد المهنيين الفلسطينيين في لبنان،« »مجلة الدراسات الفلسطينية«، العدد 77 )شتاء 

2009(، ص 126.
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ســيئ  فالوضــع  البلــد.  فــي  االقتصاديــة  الضائقــة  بســبب  الصحــي  الطاقــم  أفــراد  مــن  أعــداد 
فلســطينيين/ات. أم  لبنانييــن/ات  أكانــوا  ســواء  الممرضيــن/ات  إلــى  بالنســبة  عامــة   بصــورة 

 لكــن الفلســطيني يشــعر بأنــه »مــن األســهل التضحيــة بــه« بحســب أحــد الممرضيــن، نظــرًا إلــى 
التعقيــدات المرتبطــة بوضعــه القانونــي. وعلــى الرغــم مــن أن بعضهــم علــى يقيــن من أن المستشــفى 
لــن تضّحــي بهــم بســبب كفاءتهــم، فــإن الشــعور بعــدم االســتقرار وانعــدام األمــان يطغــى دائمــًا. وحاليــًا، 

وبحســب المقابــالت يواجــه الممرضــون/ات، لبنانيــون/ات وفلســطينيون/ات جميعــًا األوضــاع التاليــة: 

إجبارهم على أخذ إجازات سنوية، وإجازات غير مدفوعة للبعض، واقتطاع نسبة من رواتبهم         	

عدم دفع رواتبهم بانتظام.  	
انتهاء عقود البعض وعدم تجديدها رضائيًا وذلك نتيجة األزمتين االقتصادية والصحية.   	
موافقة العديد من الممرضين/ات على العمل في األقسام المخصصة لجائحة كورونا ظّنًا منهم      	

ــم تعــد ســوق العمــل  ــذ ســنة 2013، ل ــه من ــاء المقابــالت، أن ــن/ات فــي أثن ــر معظــم الممرضي وقــد ذك
ــى عــدة أســباب أبرزهــا: ــك إل ســهلة ومفتوحــة أمامــه كمــا كانــت فــي الســابق. ويعــود ذل

أن عددًا أكبر من اللبنانيين بات يختار دراسة التمريض، األمر الذي يؤّمن اليد العاملة اللبنانية 	

التضييق من الوزارات المعنية، أي وزارتْي الصحة العامة والعمل، وذلك من خالل الصعوبات   	

اكتفاء المستشفيات بالعدد الموجود لديها من الممرضين/ات اللبنانيين/ات والفلسطينيين/ 	

مــن ناحيــة ُأخــرى، وبحســب نقيبــة الممرضــات والممرضيــن فــي لبنــان الســيدة ميرنــا ضومــط فــإن ســوق 
العمــل فــي لبنــان دائمــًا بحاجــة إلــى ممرضــات وممرضيــن، وخصوصــًا أن أغلــب المستشــفيات لديهــا 
نقــص فــي عــدد الممرضيــن/ات بحســب المعاييــر المطلوبــة المتعلقــة بنســبة الممرضيــن/ات إلــى عــدد 
المرضــى. كمــا يؤكــد بعــض القّيميــن علــى القطــاع الصحــي أن جائحــة كورونــا تشــكل ضغطــًا علــى 
الممرضيــن/ات وهــو مــا قــد يوّلــد حاجــة أكبــر لهــم فــي الوقــت الحالــي. لكــن يبقــى التســاؤل، هــل ُتعتبــر 
جائحــة كورونــا فرصــة لتوظيــف عــدد أكبــر مــن الممرضيــن والممرضــات، أو أن األزمــة االقتصاديــة فــي 

لبنــان لهــا التأثيــر األقــوى علــى المستشــفيات. 

8.2  التناقض اإلداري والنقابي: عدم القدرة على التنظيم والتجّمع

تؤكــد نقيبــة الممرضــات والممرضيــن فــي لبنــان الســيدة ميرنــا ضومــط أنهــا منفتحــة ومتعاونــة مع جميع 
األطراف الفلســطينية لتشــجيع وتســهيل تســجيل الممرضين/ات الفلســطينيين/ات في النقابة. فعلى 

الرغــم مــن أـــنه ال يمكنهــم االســتفادة مــن صنــدوق التقاعــد التابــع للنقابــة، فإنــه يمكنهــم االســتفادة مــن 
الورشات التدريبية التي تنظمها النقابة للمنتسبين/ات. ومع تأكيدها على ضرورة انتساب الفلسطيني 
إلــى النقابــة لحمايتــه مــن أي معاملــة تعّســفية فــي مــكان العمــل، إاّل إنهــا تؤكــد أن األولويــة للبنانــي، 
ــاح ألي جنســية ُأخــرى بحســب تعبيرهــا. ــر ُمت ــاز غي ــة الثانيــة، وهــذا امتي  والفلســطيني يأتــي فــي المرتب

تتفــاوت رســوم االنتســاب مــن حيــث قيمتهــا بالنســبة إلــى المنتســبين بيــن لبنانييــن وفلســطينيين، إذ 
إن رســم االنتســاب الســنوي للممــرض اللبنانــي هــو 250.000 ل.ل. ينقســم بيــن 100.000 ل.ل. تذهــب 
إلــى صنــدوق النقابــة و150.000 ل.ل. تذهــب إلــى تعويــض نهايــة الخدمــة، بينمــا، بحســب مــا ُذكــر أعــاله، 
يدفــع الممــرض الفلســطيني رســم تســجيل بقيمــة 150.000 ل.ل. ُيدفــع مــرة واحــدة فقــط كونــه ال 

يســتفيد مــن صنــدوق تقاعــد نهايــة الخدمــة.

وعلــى الرغــم مــن أن الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات يســتوفون شــروط التســجيل فــي النقابــة الــواردة 
فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون تنظيمهــا )الحصــول علــى إذن مزاولــة المهنــة مــن وزارة الصحــة العامــة 
والحصــول علــى إجــازة عمــل مــن وزارة العمــل(، فإنهــم لــم يبــادروا إلــى االنتســاب إلــى النقابــة، وقــد 
أرجعــوا الســبب فــي ذلــك إلــى غيــاب التحفيــز وغيــاب الحمايــة المهنيــة. فُهــم ال يجــدون، كمــا عّبــروا فــي 
المقابــالت، مــن داٍع للتســجيل فــي النقابــة فيمــا هــم ال يســتفيدون مــن امتيــازات االنتســاب كافــة. كمــا 
لفتــوا إلــى أن عضويــة الفلســطيني فــي النقابــة هــي عضويــًة منقوصــًة، فهــم ال يملكــون حــق الترّشــح 

والتصويــت وال يمكنهــم االســتفادة مــن صنــدوق التقاعــد. 

حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر يوجــد فقــط ســتة عشــر ممــرض/ة فلســطيني/ة مســّجل/ة فــي النقابــة 
بحســب ســجاّلت النقابة من أصل ســتة عشــر ألفًا وثالثمئة وســتة وخمســين )16.356( ممرض وممرضة 
ــن انتســبتا  ــى ممرضتْي ــور(، إضافــة إل ــاث و3349 ذك ــة )13.007 إن ــى النقاب ــن/ات منتســبين/ات إل لبنانيي
إلــى النقابــة بعــد حصولهمــا علــى الجنســية اللبنانيــة نتيجــة زواجهمــا مــن لبنانيْيــن، وبالتالــي أصبــح فــي 

إمكانهمــا االشــتراك واالســتفادة مــن صنــدوق التقاعــد بعــد حصولهــن علــى الجنســية اللبنانيــة. 

ــع الممــرض/ة الفلســطيني/ة  ــن/ات الفلســطينيين/ات ُيمن ــه وبحســب المقابــالت مــع الممرضي كمــا أن
ــة فــي  ــز الطبــي فــي الجامعــة األميركي ــة عمــال ومســتخدمي المرك ــات نقاب مــن التصويــت فــي انتخاب
بيــروت علــى الرغــم مــن أنهــم أعضــاء منتســبون ومســّجلون فــي هــذه النقابــة، وقــد شــّكل منعهــم مــن 
ــاًل:  ــق غســان فــي هــذا اإلطــار قائ ــرة لهــم. ويعّل ــراع صدمــة كبي اإلدالء بأصواتهــم فــي صنــدوق االقت
»هنــاك جــو عــام ال يريــد ســماع صــوت الفلســطيني، ونظــام عــام ال يحميــه، وأكثــر مــن ذلــك، يمنعــه مــن 

التطــور ومــن أخــذ أي مبــادرة«. 

إذًا، فــإن مجــرد تهميــش الممــرض/ة الفلســطيني/ة ووضعــه خــارج األطــر التنظيميــة المهنيــة وحرمانــه 
مــن حقــه الديمقراطــي فــي التعبيــر خــالل االنتخابــات يجعلــه أكثــر هشاشــًة وخوفــًا وانطــواًء مــن زمالئــه 

اللبنانييــن. 

بسبب إقفال عدد من األقسام في المستشفيات.

أن هذا يضمن وظيفتهم/ن.

المتخرجــة مــن جامعــات ومعاهــد مهنيــة بمــا يغّطــي حاجــات الســوق المحليــة. وعليــه قــد ُيحــرم 
العديــد مــن الخريجيــن الفلســطينيين فرصــة الحصــول علــى وظيفــة.

التي يواجهها الممرضون/ات في أثناء الحصول على إذن مزاولة المهنة أو إجازة العمل. 

ات، وال سيما أن وضعها المالي ال يسمح لها بزيادة عدد العاملين لديها.
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9. غياب الحماية االجتماعية  

ــًا  ُيعــّد انتســاب الممّرضيــن/ات الفلســطينيين/ات إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي إلزامي
عنــد حصولهــم علــى إجــازة عمــل. وهنــا تظهــر إشــكالية جديــدة يعانــي جّراءهــا جميــع العمال الفلســطينيين 
ــات  بمــن فيهــم الممرضيــن/ات علــى مســتوى الحقــوق وكذلــك أصحــاب العمــل علــى مســتوى الواجب

والحمايــة القانونيــة. 

ــى  ــالت عل ــي فــي 17 آب/أغســطس 2010، تعدي ــواب اللبنان ــا ســابقًا، لقــد أقــر مجلــس الن وكمــا أوردن
المــادة 9 مــن قانــون الضمــان االجتماعــي )القانــون رقــم 128( والمــادة 59 مــن قانــون العمــل اللبنانــي 
الُمقيميــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  إلــى اســتثناء  التعديــالت  أّدت هــذه  )القانــون رقــم 129(. وقــد 
فــي لبنــان مــن شــروط كانــت تمنعهــم ســابقًا مــن االســتفادة مــن تعويضــات نهايــة الخدمــة لــدى 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي. ووفــق هــذا القانــون، يســتفيد األجيــر الفلســطيني مــن 
 تعويــض نهايــة الخدمــة فقــط، وذلــك بعدمــا أنشــأ القانــون حســابًا منفصــاًل لأُلجــراء الفلســطينيين.

فــي المقابــل، ال يســتفيد الفلســطيني إاّل مــن فــرع نهايــة الخدمــة، علــى الرغــم مــن إخضاعــه للفــروع 
ــى النحــو  ــًة عل ع ــب موزَّ ــر نســبة 25.5 % مــن أســاس الرات ــه، يدفــع صاحــب العمــل عــن األجي كافــة. وعلي
التالــي: 11% مــرض وأمومــة )8% مــن صاحــب العمــل، و3% مــن األجيــر(، 6% تعويضــات عائليــة )مــن صاحــب 

العمــل(، 8% نهايــة الخدمــة )مــن صاحــب العمــل(، 0.5% إلدارة الصنــدوق )مــن صاحــب العمــل(.

ــه فــي  ــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي أن ــي للصن ــر المال ــف30، المدي يوضــح الســيد شــوقي ناصي
البدايــة كان الفلســطينيون ُيعاَملــون كاألجانــب وال يحــق لهــم االســتفادة مــن الضمــان، وعليهــم أن 
يتقدمــوا بطلــب الحصــول علــى إجــازة عمــل. ويشــترط حصــول الفلســطينيين علــى هــذه اإلجــازة وجــود 
المعاملــة بالمثــل بيــن الدولــة اللبنانيــة ودولتهــم، لكــن بمــا أن هــذا الشــرط ال يمكــن تحقيقــه فقــد جــرى 
تعديــل علــى أحــكام القانــون رقــم 128 تاريــخ 2010/8/24 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2010/9/2 
عــدد 41، وقضــى بتعديــل المــادة التاســعة مــن قانــون الضمــان االجتماعــي، المتعلــق بخضــوع واســتفادة 
ل فــي مديريــة الشــؤون السياســية والالجئين  الالجــئ الفلســطيني العامــل الُمقيــم فــي لبنــان والمســجَّ
- وزارة الداخليــة والبلديــات مــن أحــكام قانــون الضمــان االجتماعــي- فــرع تعويــض نهايــة الخدمــة. وتقــرر 
فــي ضــوء هــذا التعديــل أن يخضــع لفــرع تعويــض نهايــة الخدمــة الالجــئ الفلســطيني العامــل علــى 
ــزم أصحــاب العمــل الذيــن يســتخدمونه  ــر، ويلت ــة المرتبــط بصاحــب عمــل واحــد أو أكث األراضــي اللبناني
جميــع الموجبــات المنصــوص عنهــا فــي قانــون الضمــان االجتماعــي وبالشــروط المحــددة فيــه اعتبــارًا مــن 

تاريــخ 2010/9/2، علــى أن تتوفــر فــي هــذا الالجــئ الشــروط التاليــة:

أن يكون مقيمًا بلبنان. 1

30  تمت المقابلة مع السيد شوقي ناصيف، المدير المالي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي في 2020/7/2.

أن يكون مسجاًل في مديرية الشؤون السياسية والالجئين - وزارة الداخلية والبلديات. 2
أن يكون مرتبطًا بصاحب عمل واحد أو أكثر. 3
أن يكون حائزًا إجازة عمل وفق القوانين واألنظمة المرعية. 4

بنــاًء علــى مــا تقــدم، فإنــه بالنســبة إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، ُيعــّد الممرضــون/ات 
الفلســطينيون/ات، ُأجــراء يخضعــون لثالثــة فــروع31 طالمــا تتوفــر فيهــم الشــروط المذكــورة آنفــًا.

وهنــا تظهــر إشــكالية أساســية تكمــن فــي خســارة المهنــي الفلســطيني ورب العمــل نحــو 17% مــن قيمــة 
المســاهمة فــي هــذا الصنــدوق كونــه ال يســتفيد ســوى مــن تعويــض نهايــة الخدمــة أي 8% فقــط. وفــي 
هــذا الســياق، يلحــظ القانــون شــرطًا الســتفادة األجيــر مــن تعويــض نهايــة الخدمــة أن يكــون حائــزًا إجــازة 
عمــل، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن عقبــات ســواء للحصــول علــى اإلجــازة أو تجديدهــا32. فتعويــض نهايــة 
الخدمــة للفلســطيني مرتبــط بتوفــر إجــازة عمــل ســنوية، إذ يتوّجــب عليــه إبــراز جميــع اإلجــازات الســنوية 

التــي حصــل عليهــا حيــن يتقــدم بطلــب تعويــض نهايــة الخدمــة.

تطبيقــًا لهــذا التعديــل، أصــدرت هيئــة مكتــب مجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 
 المذكــرة اإلعالميــة رقــم 437 تاريــخ 2011/5/23، التــي تناولــت »إخضــاع وإفــادة الالجئيــن الفلســطينيين

العاملين في لبنان من أحكام قانون الضمان اإلجتماعي.« وأبرز ما جاء في هذه المذكرة:
 مــع االحتفــاظ باألحــكام التــي ترعــى تطبيــق قانــون الضمــان االجتماعــي، يخضــع لفــرع تعويــض . 1

           نهاية الخدمة الالجئ الفلسطيني العامل على األراضي اللبنانية وفق الشروط التالية:
أن يكون مقيمًا بلبنان 	
أن يكون مسّجاًل في مديرية الشؤون السياسية والالجئين - وزارة الداخلية والبلديات 	
أن يكون مرتبطًا بصاحب عمل واحد أو أكثر 	
أن يكون حائزًا إجازة عمل وفق القوانين واألنظمة المرعية التطبيق 	

 يســتفيد الالجئ الفلســطيني العامل في لبنان الذي تتوفر فيه شــروط الخضوع المنصوص . 2
              عنهــا فــي الفقــرة األولــى مــن تقديمــات فــرع تعويــض نهايــة الخدمــة بالشــروط التــي يســتفيد 
            فيهــا العامــل اللبنانــي، وُيعفــى مــن  شــرط المعاملــة بالمثــل المنصــوص عنــه فــي الفقــرة 

           الثالثة من هذه المذكرة.
 ال يســتفيد المشــمولون بأحــكام القانــون رقــم 128 مــن تقديمــات صندوقــّي ضمــان المــرض . 3

           واألمومة والتقديمات العائلية.
ــة . 4  ُتعطــى تعويضــات نهايــة الخدمــة لهــؤالء المضمونيــن وفقــًا لألحــكام القانونيــة والنظامي

             الالزمــة، وال يتحّمــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي أو خزينــة الدولــة أي التزامــات أو 
           موجبات مالية تجاههم.

بنــاء علــى مــا تقــدم، يتضــح أن حصــول الممــرض/ة الفلســطيني/ة علــى إجــازة عمــل هو شــرط لالســتفادة 

31  فرع المرض واألمومة وفرع التعويضات العائلية وفرع تعويض نهاية الخدمة.

32  إبراهيم خليل شرارة، »هل قلت ضمان اجتماعي لالجئين الفلسطينيين؟« 2015/5/14.
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مــن فــرع تعويــض نهايــة الخدمــة، أي 8% مــن أصــل 25.5% يتــم دفعهــا شــهريًا للصنــدوق الوطني للضمان 
االجتماعــي. وبهــذا، يجــد الفلســطيني نفســه محرومــًا مــن مســتحقات فرعــْي المــرض واألمومــة 
ــان  ــه. وإن حرم ــن عن ــع اشــتراكات الفرعْي ــب العمــل يدف ــم مــن أن صاح ــى الرغ ــة عل والتقديمــات العائلي
الفلســطيني مــن هــذه المســتحقات يؤثــر فيــه طبعــًا، إذ يوّلــد لديــه الشــعور بالغبــن وشــبح الخــوف مــن 
أن يتعــرض هــو أو أحــد أفــراد أســرته ألي عــارض صحــي مــن دون أن يكــون لديــه ضمانــة صحيــة تتكفــل 
بــه، وخصوصــًا فــي ظــل تفــاوت المستشــفيات فــي منــح التأميــن الصحــي البديــل للممــرض الموّظــف 
ــه  ــذي يعمــل في ــًا داخــل المستشــفى ال ــًا صحي ــح أغلــب المستشــفيات الفلســطيني تأمين لديهــا. ويمن
ــه  ــة محــدودة. ويبقــى أن ــن بتغطي ــًا خاصــًا لك ــل مــن المستشــفيات تأمين ــدد قلي ــه ع فقــط، بينمــا يمنح
ال يســتفيد مــن تعويــض المــرض واألمومــة والتقديمــات العائليــة. وقــد أكــد الممرضــون/ات خــالل 
المقابــالت التــي ُأجريــت معهــم أن هاجــس القلــق مــن عــدم تأميــن الطبابــة ألفــراد عائلتهــم، وال ســيما 

للمســّنين منهــم، يطاردهــم بشــكل دائــم إذ إن ليــس كل المستشــفيات تســمح بضمــان األهــل.

لكــن شــوقي ناصيــف، المديــر المالــي للصنــدوق الوطنــي للضمــان اإلجتماعــي، ال يعتبــر ذلــك انتقاصــًا 
مــن حقــوق الفلســطيني فــي هــذا المجــال، ألن األونــروا عليهــا تأميــن التغطيــة الصحيــة للفلســطيني 
وال يجــب أن تتنصــل مــن مســؤولياتها فــي هــذا المجــال بحســب رأيــه. كمــا يجــد أن هــذا اإلجــراء يضمــن 
ــه  ــار أن ــى اعتب ــي عل حــق العــودة، إذ مــن وجهــة نظــره ال يجــب دمــج الفلســطيني فــي المجتمــع اللبنان
الجــئ، وعلــى المجتمــع الدولــي أن يتكفــل بــكل مســتلزماته الحياتيــة. كمــا يؤكد أن الســماح للفلســطيني 
بممارســة مهنــة التمريــض أمــر مخالــف لقانــون تنظيــم مهنــة التمريــض، لكــن حــدث اســتثناء نتيجــة حاجــة 

الســوق فــي هــذا المجــال إلــى اليــد العاملــة. 

مــن ناحيــة ُأخــرى عّبــر الممرضــون/ات الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي إطــار هــذه الدراســة عــن امتعاضهــم مــن 
قانــون الضمــان االجتماعــي، إذ يشــعرون بأنــه جائــر بحقهــم. كمــا أنهــم ال يجــدون مبــررًا لهــذا القــرار، كــون 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي يتقاضــى كامــل مســتحقاته وال يعطيهــم حقهــم فــي المقابــل، 
وأن ال دخــل لألونــروا فــي الموضــوع. إضافــًة إلــى ذلــك، يترتــب علــى الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات 
مصاريــف إضافيــة تتعلــق بتكاليــف أغلــى للتأميــن الصحــي الخــاص إذ إنهــم ال يخضعــون لمــا ُيســمى 
»فــرق الضمــان«، أي الجــزء الــذي ال يتكفــل التأميــن بــه مــن نفقــات الطبابــة وكذلــك تغطيــة مصاريــف 
األدويــة، إضافــًة إلــى التعويضــات العائليــة والتأميــن الصحــي لــألوالد واألهــل. وبحســب المقابــالت، 
اتضــح أن بعــض المستشــفيات يســاهم بتغطيــة جــزء مــن التأميــن الصحــي للــزوج/ الزوجــة واألوالد، 
لكنــه ال يغّطــي التأميــن الصحــي لألهــل علــى غــرار الضمــان اللبنانــي وهــذا مــا ُيقلــق الممرضيــن/ات 
الفلســطينيين/ات، فهــم يشــعرون بالعجــز أمــام أهلهــم والقلــق الدائــم فــي حــال احتاجــوا إلــى الطبابــة، 
وال ســيما أن الوضــع المــادي لألونــروا، بحســب مــا أفــاد البعــض، يتدهــور وهــي ال تغطــي ســوى نســبة 

معّينــة وقائمــة محــددة مــن األمــراض.

قبــل  عملهــم  باشــروا  الذيــن  بالممرضيــن/ات  تتعلــق  ُأخــرى  إشــكالية  الضمــان  قانــون  يطــرح  كمــا 
ســنة 2010. ويــروي علــي، وهــو ممــرض موظــف منــذ ســنة 2000 أنــه تبّلــغ مــن إدارة المستشــفى 
ليــس ألن  أثــار هــذا األمــر غضبــه  نبــأ تســجيله فــي الضمــان فــي ســنة 2010. وقــد  حيــث يعمــل 
الضمــان يحصــل علــى رســم االشــتراك الكامــل ويعتــرف لــه بتعويــض نهايــة الخدمــة، بــل بســبب 
اإلشــكالية بشــأن تعويــض نهايــة الخدمــة إذ إن تســجيله فــي الضمــان يبــدأ مــن ســنة 2010، وهــو 

بمفعــول غيــر رجعــي، وهــذا يعنــي أن ســنوات الخدمــة التــي يشــملها التعويــض أقــل، األمــر الــذي 
التقاعــد،  ســن  بلوغــه  لــدى  »الصنــدوق«  مــن  عليــه  ســيحصل  الــذي  التعويــض  قيمــة  فــي  يؤّثــر 
 2000 ســنة  مــن  لديهــا  الخدمــة  نهايــة  تعويــض  بدفــع  ســتتكفل  المستشــفى  كانــت  وإن  حتــى 
 إلــى ســنة 2010. ولغايــة اآلن ال تــزال كيفيــة احتســاب ســنوات الخدمــة فــي الضمــان غيــر واضحــة.

وبحســب قانــون الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، فــي المــادة 52 منــه، ُيحســب تعويــض نهايــة 
الخدمــة بعــد عشــرين ســنة مــن الخدمــة بمعــدل شــهر ونصــف الشــهر عــن كل ســنة. أّمــا فــي حالــة علــي، 
فعلــى الرغــم مــن أنــه يعمــل منــذ عشــرين ســنة فــإن تســجيله فــي الضمــان بــدأ منــذ 2010، أي أنــه خســر 

10 ســنوات خدمــة مــن تعويضــه. 

مــن ناحيــة ُأخــرى، وبحســب مــا أفــاد عــدد مــن الممرضيــن/ات الفلســطينيين/ات خــالل المقابــالت، فــإن 
بعــض المستشــفيات ال يقــوم باســتصدار إجــازة عمــل وال يســّجل الممــرض/ة فــي الضمــان، تجنبــًا 
للتكاليــف التــي ســيتكبدها الطرفــان مــن دون أن يســتفيد منهــا الممــرض/ة. وفــي المقابــل تقــوم هــذه 
المستشــفيات بإخضــاع الممــرض لديهــا لصنــدوق تعاضــد داخلــي، وذلــك لالســتفادة مــن االستشــفاء 
ومــن تعويــض نهايــة الخدمــة. لكــن هــذا األمــر يوّلــد لــدى الممــرض الشــعور بانعــدام األمــان الوظيفــي، 
غالبــًا ألن تعويــض نهايــة الخدمــة غيــر مذكــور فــي عقــد العمــل، فــي حــال وجــود هــذا العقــد. يجــد ربيــع 
نفســه مــن دون تعويــض نهايــة الخدمــة ألنــه لــم يكــن حائــزًا إجــازة عمــل علــى الرغــم مــن أن المستشــفى 
التــي كان يعمــل فيهــا أكــدت أنهــا ســتجدد لــه إجــازة العمــل ســنويًا. وكمــا أوردنــا فــإن إجــازة العمــل 
شــرط أساســي للحصــول علــى تعويــض نهايــة الخدمــة مــن الضمــان. واليــوم ال يمكــن لربيــع مطالبــة 
المستشــفى قانونيــًا بدفــع تعويــض نهايــة الخدمــة ألن المستشــفى أقفــل أبوابــه. فبحســب ربيــع 
»الفلســطيني يعيــش ليومــه ال بــل لســاعته، إذ إن فــرص التخطيــط لبنــاء مســتقبٍل أفضــل لــه ولعائلتــه 

تولــد معدومــة ومبتــورة«.

فــي هــذا اإلطــار تؤكــد المحاميــة كارول منصــور33، منســقة مشــروع حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين 
والمعونــة القضائيــة فــي وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق 
األدنــى )األونــروا( أن المشــروع حقــق إنجــازات لجهــة تحصيــل تعويضــات العمــل للفلســطيني/ة بحســب 
قانــون العمــل اللبنانــي الــذي ينــص علــى تعويــض شــهر لألجيــر فــي مقابــل كل ســنة خدمــة لألجــراء غيــر 
المســجلين فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان اإلجتماعــي و/أو الذيــن ال يحملــون إجــازة عمــل، وذلــك عبــر 
ســلوك الطريــق القانونــي برفــع دعــاوى تحصيــل تعويــض نهايــة الخدمــة وتعويضــات صــرف تعســفي 

وغيرهــا أمــام مجلــس العمــل التحكيمــي بنــاًء علــى المــادة 59 مــن قانــون العمــل المذكــورة أعــاله. 

ــة األمــم   ــة فــي وكال ــة القضائي ــن الفلســطينيين والمعون ــة كارول منصــور، منســقة مشــروع حقــوق الالجئي ــة مــع المحامي 33  تمــت المقابل

المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )األونــروا( فــي 10 /6/ 2020.
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10. نتائج البحث

ســّلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى واقــع الوضــع الوظيفي للممرضيــن/ات الفلســطينيين/ت، وأظهرت 
أن ظــروف العمــل وشــروطه تتفــاوت بحســب المستشــفيات وأنظمتهــا الداخليــة وعالقتهــا بجميــع 
موظفيهــا لبنانييــن وفلســطينيين بصــورة عامــة. كمــا تبّيــن الدراســة تفاوتــًا ملحوظــًا فــي قيمــة الراتــب 
الشــهري الــذي يتقاضــاه الممرضــون/ات الفلســطينيون/ات الذيــن تّمــت مقابلتهــم، علمــًا بــأن هــذا األمــر 
مرتبــط بنــوع الشــهادة وبنظــام التوظيــف وســّلم الرواتــب فــي مــكان العمــل. وقــد تــم تســجيل حــاالت 
إقتطــاع ِنَســب مــن رواتــب ممرضيــن/ات بســبب األوضــاع االقتصاديــة التــي يمــر بهــا البلــد فضــاًل عــن 
ل عــدد مــن الحــاالت التــي توقــف أصحابهــا  األزمــة الصحيــة المســتجّدة المتمثلــة بجائحــة كورونــا، كمــا ُســجِّ

عــن قبــض رواتبهــم نتيجــة األزمــة االقتصاديــة.

 وعلــى الرغــم مــن فتــح المجــال أمــام الفلســطيني للعمــل فــي مجــال التمريــض فإنــه ال يحظــى بالحمايــة 
االجتماعيــة نفســها التــي يتمتــع بهــا الممــرض اللبنانــي. فالممــرض الفلســطيني ال يمكنــه االنتســاب 
الكامــل إلــى نقابــة الممرضــات والممرضيــن فــي لبنــان، فعضويتــه معّلقــة، كمــا أنــه ال يســتفيد مــن 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بشــكل كامــل علــى الرغــم مــن دفــع االشــتراكات الكاملــة 
ــة. ونتيجــة  ــوزارات المعني ــة التــي ذكرناهــا فــي ال ــات اإلداري ــى بعــض الصعوب ــدوق، باإلضافــة إل للصن
ــة المهنــة.  ــه بمزاول هــذا الوضــع، ال يــزال الالجــئ الفلســطيني يتمتــع بـــ »الرحمــة« ال بحــق الســماح ل
وهــذه »الرحمــة« عــن طريــق طلــب »االســترحام« هــي المدخــل لحرمانــه مــن حــق العمــل ومــا يترتــب عليــه 
مــن واجبــات تجــاه الموظــف، وأولهــا الحمايــة االجتماعيــة والضمــان الصحــي. إاّل ان هــذه االستنســابية 
الوظيفيــة المبنيــة علــى قوانيــن وقــرارات متبدلــة أدت إلــى دمــج شــريحة مــن الالجئيــن الفلســطينيين 
ــة الحرمــان  ــي، عملي ــو بشــكٍل جزئ ــة ومنهــا فــي المجتمــع، كمــا كســرت، ول فــي ســوق العمــل اللبناني
واإلقصــاء والتهميــش. فبذريعــة أن الفلســطينيين الجئــون بانتظــار حــق العــودة، فإقامتهــم فــي لبنــان 
غيــر مرتبطــة بعملهــم، ولذلــك فــال حقــوق لهــم ناتجــة مــن إقامتهــم القصريــة فــي لبنــان منــذ أكثــر 
مــن ســبعين عامــًا، علــى الرغــم مــن أنهــا، وبحســب التطبيــق، ُتعتبــر دائمــة، كْونهــم ليســوا بحاجــة إلــى 
تجديــد أوراق إلقامتهــم فــي لبنــان. لكــن غيــاب التعريــف الواضــح لوضعهــم القانونــي يجعلهــم عرضــة 
ــة وتمنعهــم مــن إمــكان  ــة واالجتماعي ــر فــي حياتهــم االقتصادي ــة فــي التعامــل تؤث الستنســابية إداري

التطــور اإلنســاني والتقــدم وتحقيــق الــذات. 

كمــا ُتبّيــن لنــا هــذه الدراســة تناقــض مواقــف مؤسســات الدولــة اللبنانيــة فيمــا يتعلــق بالتعاطــي مــع 
الفلســطيني، وكذلــك توضــح إمــكان إحــداث تقــدم فــي ملــف حقــوق الفلســطينيين مــن خــالل اللجــوء 
ــذي ال يســمح لغيــر  ــة التمريــض ال ــن قانــون تنظيــم مهن ــى التقاضــي االســتراتيجي. فمثــاًل لــم يك إل
اللبنانــي بمزاولــة المهنــة، عائقــًا أمــام ابتــكار قــرارات إداريــة تســتثني الفلســطيني وتســمح لــه بممارســة 
المهنــة بســبب حاجــة الســوق وإثبــات كفاءتــه فــي هــذا المجــال. كذلــك فــإن موقــف القضــاء فــي إلغــاء 
تطبيــق المعاملــة بالمثــل فــي بعــض الحــاالت ُيبنــى عليــه إلحــداث خروقــات قانونيــة أوســع تؤثــر إيجابــًا 

فــي حيــاة الفلســطيني االقتصاديــة واالجتماعيــة وفــي تطــوره وتقّدمــه كإنســان.

عامــة  بصــورة  ســيئًا  بــات  للممرضيــن/ات  الوظيفــي  الوضــع  أن  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  جليــًا،  يبــدو 
بســبب األزمــة االقتصاديــة وتقليــص المستشــفيات للمســتخَدمين. ويبقــى أن خــوف الممرضيــن/

ــر مــن خــوف زمالئهــم اللبنانييــن ألن وضعهــم ال يتعلــق بقــرار المستشــفى  ات الفلســطينيين/ات أكب
ووضعهــا المالــي وحســب، بــل يرتبــط أيضــًا بقــرار وزارة العمــل ووزارة الصحــة العامــة؛ إذ يكفــي أن 
ــم للممــرض/ة كمــا تجــري العــادة، أو ترفــض  ــة دائ ــة مهن ترفــض وزارة الصحــة العامــة إصــدار إذن مزاول
تجديــد اإلذن، أو أن ترفــض وزارة العمــل تجديــد أو اســتصدار إجــازة عمــل للممــرض/ة الفلســطيني/ة حتى 
ُيحــرم وظيفتــه مهمــا أظهــر مــن كفــاءة وتفــاٍن فــي عملــه. فحالــة عــدم االســتقرار واألمــان للفلســطيني 

ــان. ــرات فــي االدارات العامــة فــي لبن ــر وتيرتهــا مــع التغيي ــة مســتمرة قــد تتغي هــي حال

أخيــرًا، ُتبّيــن الدراســة أن عمــل الفلســطينيين فــي مهنــة التمريــض فــي لبنــان محكــوم بعوامــل أساســية 
أهمهــا حاجــة الســوق، والســلطة االستنســابية لوزيــرْي الصحــة العامــة والعمــل التــي تحــدد إمــكان عمــل 
الفلســطيني فــي مهنــة التمريــض فــي لبنــان. وعلــى الرغــم مــن أن الفلســطيني أثبــت كفاءتــه فــي هــذا 
المجــال علــى مــر الســنين وأنتــج قــدرة تنافســية فــي ســوق العمــل، فــإن اإلدارات مــا زالــت تطــرح مفهــوم 
اســتعمال كفاءتــه وخبرتــه فقــط لتلبيــة حاجــة الســوق، وتواصــل اســتخدام حجــة الحفــاظ علــى حــق العــودة 

للفلســطيني لحرمانــه مــن الحقــوق وفــرص العمــل والتطــور المهنــي، كمــا ســبق وذكرنــا.

مــن الملفــت أن أصحــاب المصلحــة ســواء النقابــة أو الــوزارات لــم يتطرقــوا خــالل المقابــالت إلــى البعــد 
االقتصــادي لدمــج اليــد العاملــة الفلســطينية. فباإلضافــة إلــى األبعــاد اإلنســانية والقانونيــة والسياســية 
ــد مــن التشــديد علــى  ــة التمريــض أو غيرهــا، فــال ب ــان، إن كان فــي مهن لالجــئ الفلســطيني فــي لبن
ــه  ــًا بســبب مــا يمــر ب ــًا حالي ــر الحاح ــدو أكث ــة القصــوى والمباشــرة التــي تب البعــد االقتصــادي ذي األهمي
لبنــان مــن أزمــة اقتصاديــة حــادة. ومــن هنــا فــإن دمــج الفلســطيني اقتصاديــًا مــن دون أي تمييــز يزيــد مــن 

الناتــج اإلجمالــي المحلــي ويســاهم فــي التنميــة االقتصاديــة وبالتالــي االجتماعيــة. 

ــة هــو  ــة والقانوني ــر الدولي ــن الفلســطينيين بحســب المعايي ــر فــرص العمــل لالجئي ــرى أن توفي ــك ن لذل
حاجــة أساســية ال للفلســطينيين فقــط، بــل أيضــًا للبنــان وللمجتمــع الدولــي. مــن هنــا، ال يمكــن المراهنــة 
علــى اإلبقــاء علــى الوضــع الراهــن  للفلســطينيين فــي لبنــان، بــل األجــدى وضــع سياســات اســتباقية 
تســاهم فــي تغييــر أوضاعهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة المأســاوية، وتصــّب فــي مصلحة الفلســطينيين 

والمصلحــة اللبنانيــة الوطنيــة علــى حــدٍّ ســواء. 

11. التوصيات

ترّكــز التوصيــات فــي الجــدول ادنــاه علــى التحديــات والصعوبــات التــي بّينتهــا الدراســة بالنســبة إلى وضع 
ــى عليهــا لتحســين وضــع  ــان بصــورة خاصــة، ويمكــن أن ُيبن ــن/ات الفلســطينيين/ات فــي لبن الممرضي
الفلســطينيين فــي لبنــان بصــورة عامــة. فحيــث تصــب المجموعــة االولــى مــن التوصيــات فــي مصلحــة 
ــا علــى وضــع  الممرضيــن/ات الفلســطينيين،  ــذي ينعكــس إيجاب الالجئيــن الفلســطينيين ككل، االمــر ال

تصــب المجموعــة الثانيــة فــي مصلحــة الممرضيــن/ات بشــكل مباشــر.
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جدول 4  
التوصيات

 الجهةالتوصياتالتحديات
المسؤولة

 غياب الحماية االجتماعية
 وغياب االستفادة من التغطية

 الكاملة للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي

تعديل قانون الضمان االجتماعي لناحية 
استفادة العّمال الفلسطينيين، بمن فيهم 

الممرضين/ات الفلسطينيين/ات من 
جميع فروع الضمان ومن ضمنها الطبابة 
واالستشفاء تالزمًا مع كامل االشتراك 

الذي يدفعه.

مجلس النواب

إلغاء شرط إرفاق صورة عن جميع إجازات 
العمل للحصول على تعويض نهاية 
الخدمة واالكتفاء فقط بدفع رسوم 

االشتراك كشرط الستحقاق التعويض.

الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي

مراجعة المبالغ المتراكمة منذ العام 
2010 في الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي، والبت بهذه المبالغ لمصلحة 
اأُلجراء الفلسطينيين، وذلك انطالقا من 

مبدأ الشفافية المالية واالدارية التي 
ُينادي بها المجتمعْين اللبناني والدولي.

الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي، 

ومجلس النواب  

مواصلة مشروع حقوق الالجئين 
الفلسطينيين والمعونة القضائية في 
األونروا والمنظمات االخرى وتوسيعه 
لمساعدة أكبر عدد من الفلسطينيين 

في تحصيل تعويضات العمل 
للفلسطيني/ة األمر الذي من شأنه منع 
استغالل الفلسطيني في سوق العمل 

والمساهمة في بناء وعيه الحقوقي لجهة 
حقوقه في العمل.

األونروا، المنّظمات 
المعنية والجهات 

المانحة

 الجهةالتوصياتالتحديات
المسؤولة

توصيات تتعلق بوضع الالجئين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان بشكل عام

 غياب تعريف قانوني
 واضح لوضعية الالجىء
 الفلسطيني القانونية

في لبنان

إصدار تعريف قانوني واضح، ال يقتصر على 
تصنيف وتحديد لالجىء الفلسطيني في لبنان، بل 
ق عليه،  يتضمن تفسيرًا واضحًا للقوانين التي ُتطبَّ

على أن تتماشى مع القانون الدولي العام والخاص 
والقانون الوضعي اللبناني )أجنبي، غير أجنبي، 

مقيم دائم، غير مقيم، عديمي الجنسية....(

لجنة الحوار 
اللبناني- 

الفلسطيني، 
ومجلس النواب

شرطْي المعاملة 
بالمثل وممارسة المهنة 

في البلد األصلي 
واالستنسابية في 

القرارات

مطالبة المشّرع اللبناني بتعديل القوانين لناحية 
استثناء الالجئين الفلسطينيين عموًما من شرطْي 

المعاملة بالمثل وممارسة المهنة في البلد 
األصلي، على غرار ما فعله سنة 2010 حين عّدل 

المادة 59 من قانون العمل بحيث أصبحت تستثني 
من أحكامها الالجئين الفلسطينيين.

 لجنة الحوار
 اللبناني-

 الفلسطيني،
ومجلس النواب

إصدار إجازة عمل للفلسطيني لفترة ثالث سنوات 
كما يسمح قانون العمل اللبناني إلى حين إلغاء 
إجازة العمل للفلسطيني في لبنان، وكذلك إلغاء 

االستنسابية التي تتغير مع سياسة كل وزير. وهنا، 
نوّد التأكيد ان بطاقة الهوية الصادرة عن دائرة 

شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان التابعة 
لوزارة الداخلية والبلديات يجب ان ُتعتَبر بمثابة إجازة 

عمل.

وزارة العمل، 
ومجلس النواب
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12. المالحق

ملحق 1: دليل المقابالت مع الممّرضين/ات  والممرضات الفلسطينيين/ات

الشهادة التعليمية  	
المسار الوظيفي: مختلف الوظائف التي شغلها الممرض/ة الفلسطيني/ة سواء المتعلقة  	

عن إذن مزاولة المهنة وتجديده من جانب وزارة الصحة العامة. 	
عن إجازة العمل وتجديدها من جانب وزارة العمل.  	
عن التعويضات االجتماعية المتعلقة بنهاية الخدمة، التأمين الصحي والحماية االجتماعية 	

نقابة الممرضات والممرضين في لبنان: العالقة معها ودورها في حماية حقوقهم. 	
شروط العمل وظروفه وتحّدياته. 	
تأثير األزمة االقتصادية وانتشار جائحة كورونا في العمل واستمراريته. 	
تطّلعات الممرض/ة الفلسطيني/ة إلى المستقبل. 	

 

ملحق رقم 2: دليل المقابالت مع المرجعيات الرسمية

السيد أنطوان رومانوس، رئيس قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة- جرت المقابلة  	

السيدة مارلين عطالله، مدير عام وزارة العمل باإلنابة/ رئيسة دائرة مراقبة العمال األجانب-  	

السيدة ميرنا ضومط، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان- جرت المقابلة في 9 /2020/6. 	
السيد شوقي ناصيف، المدير المالي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي- جرت المقابلة 	

الدكتورة مي حمود، المسؤولة القانوني في لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني-  جرت 	
        المقابلة في 22 /5/ 2020.

المحامية كارول منصور، منسقة مشروع حقوق الالجئين الفلسطينيين/ات والمعونة القضائية 	
       في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين/ات في الشرق األدنى  

تمحورت أسئلة المقابالت مع المرجعيات الرسمية اعاله حول:
مة لعمل الفلسطيني وإلعطائه إذن مزاولة المهنة 	 القوانين الُمنظِّ
الشروط والمواصفات الواجب توفرها في الممرض/ة للحصول على اإلذن المطلوب ومدته 	
الوضع القانوني للممرض/ة الفلسطيني/ة 	
العالقة بين اإلدارات والمستشفيات الخاصة 	
الحماية االجتماعية واألمن الوظيفي الحالي أو الواجب تأمينه للممرض/ة الفلسطيني/ة أسوًة           	

ملحق رقم 3: حكايا شخصية للممرضين/ات الفلسطينيين/ات

 الجهةالتوصياتالتحديات
المسؤولة

 الصور النمطية السائدة بحق
الفلسطينيين في لبنان

تنظيم حمالت توعوية وتثقيفية، لمعرفة 
أفضل عن  الفلسطينيين في لبنان، من 
ضمنها االضاءة على وجود ومساهمة 

االنسان الفلسطيني في المجتمع 
اللبناني.

المجتمع المدني

توصيات تتعلق بوضع الممرضين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان بشكل خاص

شرطْي المعاملة بالمثل 
وممارسة المهنة في البلد 
األصلي واالستنسابية في 

القرارات

التقاضي االستراتيجي في حال امتناع 
وزارتْي الصحة العامة والعمل من إصدار 

أو تجديد إذن مزاولة المهنة وإجازة العمل. 
ويعتمد ذلك على القرارات القضائية التي 
تعتبر أن شرط المعاملة بالمثل ال يجب أن 
ق على الالجئ الفلسطيني تحديًدا،  ُيطبَّ
بسبب استحالة إثباته مثل هذا الشرط. 

القضاء اللبناني

إلغاء ممارسة االستنسابية والتمييز ضد 
الممرضين/ات الفلسطينيين/ات أنفسهم 

لجهة منح وتحديد الفترة الزمنية ألذون 
مزاولة المهنة، ووضع معايير واضحة لمنح 

هذه األذون.

وزارة الصحة العامة

غياب فرص التنظيم والوعي 
الحقوقي

بناء شبكة من الممرضين/ات 
الفلسطينيين/ات هدفها التوعية على 

حقوقهم في العمل وتنظيمهم للتفاوض 
مع نقابة الممرضات والممرضين في 

لبنان ووزارتْي العمل والصحة العامة من 
اجل تحسين شروط وفرص عملهم.

المجتمع المدني
 والممرضين/ات
الفلسطينيين/ات

بمهنة التمريض أو غيرها من المهن، وتجربة البحث عن الوظيفة في لبنان في ظل 
محدودية المهن الُمتاحة أمام الفلسطيني بحسب القوانين.

والضمان االجتماعي.

بزمالئه وزميالته اللبنانيين في المهنة. 

في 2020/6/30.

جرت المقابلة في 2020/6/30.

في 2020/7/2.

)األونروا(- جرت المقابلة في 6/10/ 2020.  
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حكاية # 1

االسم: أحمد طافش 
العمر: 32 سنة

مكان السكن: صيدا
المؤسسة التعليمية وتاريخ التخرج: جامعة بيروت العربية، 2009

 مكان العمل: المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
منذ العام 2011

بعــد تخرجــه مــن الجامعــة عمــل أحمــد مــدة عامْيــن فــي المستشــفى المركــزي فــي بلــدة مزبــود قضــاء 
ــي فــي  ــز الطب ــع للمرك ــة التاب ــة الفائق ــى العمــل فــي قســم العناي ــل إل ــل أن ينتق ــروب، قب ــم الخ إقلي
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت فــي العــام 2011. وفــور إعــالن حالــة الطــوارىء فــي لبنــان بســبب جائحــة 
كورونــا، قــرر أحمــد االنتقــال إلــى وحــدة الكورونــا حامــاًل خبرتــه التــي اكتســبها فــي قســم العنايــة الفائقــة. 

وبســبب عملــه فــي وحــدة الكورونــا اضطــر أحمــد إلــى تــرك منزلــه وزوجتــه وأوالده الثالثــة بمفردهــم، إذ 
كان عليــه البقــاء طــوال األســبوع بعيــدًا عنهــم لحمايتهــم مــن أي عــدوى فــي حــال انتقالها إليــه، فمع جائحة 
كهــذه يــزداد الشــعور بالمســؤولية ال العائليــة فقــط، بــل أيضــًا الُمجتمعيــة. يعتبــر أحمــد أن وحــدة العنايــة 
المرّكــزة التابعــة لـــ  COVID-  19 ليســت بيئــة عمــل عاديــة أو شــيئًا يســهل التعامــل معــه، إذ ال يســتطيع 
أحــد أن يتخيــل ارتــداء المالبــس االحترازيــة فــي هــذا المــكان، وهــي تغطــي الجســم مــن الــرأس حتــى 
أصابــع القــدم، حتــى العيــون كانــت ُمغّطــاة مــدة ثمانــي ســاعات وأكثــر! وال شــيء واضحــًا! باإلضافــة إلى 
ذلــك، فمــن الصعــب جــدًا فــي حالــة كهــذه أن تشــعر بإنجازاتــك كبطــل أمــام هــؤالء المرضــى الُمتَعبيــن، 
فعلــى الرغــم مــن تقديــم كل الرعايــة الالزمــة واألساســية لهــم، فــإن هــذه العــدوى الخطــرة والشرســة 
ُتنهــي حيــاة الكثيريــن! وهنــا ينتــاب المــرء شــعور مــن أقســى المشــاعر اإلنســانية، إذ يشــعر أنــه عديــم 
الفائــدة ألنــه لــم يتمكــن مــن إنقــاذ حياتهــم ومســاعدتهم. ويضيــف أحمــد، أن تفجيــر مرفــأ بيــروت فــي 
4 آب/ أغســطس 2020 الــذي أدى إلــى ســقوط مئــات الضحايــا والجرحــى، أضــاف مســؤولية كبيــرة علــى 
عاتــق الممّرضيــن/ات فــي إنقــاذ أرواح أكبــر عــدد ممكــن، إلــى جانــب التيقــظ الدائــم مــن وبــاء كورونــا فــي 

الوقــت نفســه.

Link to Ahmad Tafesh story on AUB’s website and facebook page:
https://aubmc.org.lb/Pages/A-Tribute-to-our-Nurses-our-Frontline-Heroes.aspx
https://www.facebook.com/AUBMC/posts/3552370644830506 

حكاية # 2

االسم: أحمد طحيبش
العمر: 27 سنة

مكان السكن: صيدا
المؤسسة التعليمية وتاريخ التخرج: الجامعة اللبنانية األميركية، 2013

مكان العمل: مستشفى رزق، المركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية
منذ العام 2013

ــى وظيفــة فــي  ــه مــن الجامعــة إذ حصــل مباشــرة عل ــد تخرج ــر أحمــد أن الوقــت والحــظ حالفــاه عن  يعتب
مستشــفى رزق، المركــز الطبــي للجامعــة اللبنانيــة األميركيــة فــي بيــروت حيــث يعمــل منذ تشــرين األول/ 
 ،19-COVID أكتوبــر 2013 فــي وحــدة جراحــة العظــام الطبيــة. وعنــد بــدء أزمــة الكورونــا تطّوع فــي وحدة الـــ

وتحديــدًا وحــدة اختبــار PCR، ثــم تطــوع الحقــًا فــي العيــادة المتنّقلــة التــي أنشــأتها المستشــفى.

شــارك أحمــد فــي تحضيــر العيــادة مــن األلــف إلــى اليــاء، مــع االلتــزام الصــارم بجميــع متطلبــات الســالمة، 
وهــو يعتبــر أنــه مــن خــالل هــذه العيــادة، اكتســب خبــرة ميدانيــة مــن نــوٍع خــاص كممــرض صحــة عامــة فــي 
زمــن األوبئــة، وأن التحــدي األكبــر خــالل تلــك الفتــرة كان االبتعــاد عــن عائلتــه والســكن بمفــرده للحفــاظ 
ــام  ــى القي ــى اإلنســانية هــو مــا دفعــه إل ــى ســالمة أفرادهــا. يقــول أحمــد أن الشــعور باالنتمــاء إل عل
بواجبــه اإلنســاني والمهنــي، واالنضمــام إلــى فريــق العيــادة المتنقلــة الخاصــة بكورونــا. بــدأ أحمــد 
العمــل فــي العيــادة فــي نيســان/أبريل 2020، فــكان يجــول مــع الفريــق فــي جميــع المناطــق اللبنانيــة مــن 
الشــمال إلــى الجنــوب ومــن الســاحل إلــى الجبــل. يقــول أحمــد: »كنــا نمضــي حوالــى ســاعتين فــي كل 

منطقــة، وعشــر ســاعات عمــل يوميــًا، بمعــدل ســتة أيــام فــي األســبوع«. 

ــاًل بثيــاٍب عازلــة طــوال النهــار فكيــف إذا كان عليــك  ويــروي أحمــد تجربتــه شــارحًا »صعوبــة أن تكــون مكبَّ
العمــل فــي حــرارة الصيــف، وإجــراء الفحوصــات فــي الهــواء الطلــق. فهــذا كان أمــرًا صعبــًا للغايــة حتــى 
إننــي خســرت ســتة كــغ مــن وزنــي خــالل الشــهر األول«. اســتمر عمــل أحمــد فــي العيــادة المتنقلــة حتــى 

تموز/يوليــو 2020 قبــل أن يعــود إلــى قســم العظــام.

Link to Ahmad Thaybesh story in LAU’s magazine:
https://www.lau.edu.lb/lau-now/voices/ahmad-theibich-bsn-13-nurse-at-lau-medical-
center-rizk-hospital-.php 

ملحق رقم 3: حكايا شخصية للممرضين/ات الفلسطينيين/ات
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حكاية # 3

االسم: منى عبد الهادي
العمر: 25 سنة

مكان السكن: مخيم شاتيال في بيروت
المؤسسة التعليمية وتاريخ التخرج: الجامعة األميركية في بيروت، 2015

مكان العمل: مستشفى المقاصد منذ العام 2016

كانــت منــى تحلــم بــأن تصبــح طبيبــة، لكنهــا تخّلــت عــن حلمهــا لعــدة أســباب أهمهــا التكاليــف الباهظــة 
التــي تعجــز عــن تغطيتهــا، وعــدم الســماح للفلســطينيين/ات بمزاولــة مهنــة الطــب فــي لبنــان، فاختــارت 

التمريــض ألنــه االختصــاص الــذي ُيســمح لهــا بمزاولتــه كفلســطينية. 

تخّرجــْت منــى مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، لكنهــا لــم تتمكــن مــن العمــل فــي مستشــفى الجامعة 
لمجــرد أنهــا فلســطينية. وتعّبــر منــى عــن شــعورها بإحبــاط كبيــر ألن مستشــفى الجامعــة األميركيــة 
ــر مباشــرة مــن وحــدة المــوارد  ــه بطريقــة غي رفضــت توظيفهــا فقــط ألنهــا فلســطينية، وهــو مــا تبّلغت
البشــرية، بينمــا تــم توظيــف زمالئهــا اللبنانييــن. وتضيــف منــى أنهــا وبســبب حالتهــا النفســية بعــد 
رفــض توظيفهــا فــي مستشــفى الجامعــة التــي تخرجــت منهــا لــم تتمكــن مــن البحــث عــن عمــل إاّل بعــد 
عشــرة أشــهر مــن التخــرج واجتيــاز الوضــع النفســي الصعــب الــذي مــرت بــه. فصدمتهــا كانــت كبيــرة ألنهــا 
اعتقــدت أن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت تختلــف عــن المجتمــع اللبنانــي الــذي يمّيز ضد الفلســطينيين/
ات، لكنهــا ســرعان مــا اكتشــفت أن المنــاخ العــام اللبنانــي والتركيبــة اللبنانيــة ينعكســان بشــدة فــي هــذه 

الجامعــة بحســب تعبيرهــا.

وتتحــدث منــى بمــرارة عــن رحلــة البحــث عــن عمــل، إذ حاولــت الحصــول علــى وظيفــة ممرضــة فــي شــركات 
خاصــة، لكنهــا تفاجــأت عندمــا قيــل لهــا أن لهجتهــا الفلســطينية واضحــة، وبالتالــي هنــاك خشــية مــن أن 

الزبائــن قــد ال يرغبــون بســماع هــذه اللهجــة.

ــة العامــة  ــة مــن وزارة الصح ــة المهن ــى إذن مزاول ــت مــن الحصــول عل ــى تمّكن ــى الرغــم مــن أن من وعل
فــور اجتيازهــا فحــص الكولوكيــوم، فــإن طلبهــا للحصــول علــى إجــازة عمــل ُرفــض مــن وزيــر العمــل حينهــا 
ــع عــن إعطــاء هــذه اإلجــازات للفلســطينيين/ات. وتقــول منــى »تــم تثبيتــي حيــث أعمــل منــذ  الــذي تمّن
أربــع ســنوات، ويتــم خصــم مبلــغ شــهري مــن راتبــي للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي. لكنــي لــن 
اتمّكــن مــن الحصــول علــى تعويــض نهايــة الخدمــة مــن دون حيــازة إجــازة العمــل. لهــذا يجــب أن ُأتابــع هــذا 
ــًا كــي أضمــن حقــي«. اليــوم، تقــول منــى »ال أفكــر ســوى بالســفر، إاّل إن ذلــك ُمجّمــد  الموضــوع جدّي

اآلن بســبب جائحــة كورونــا.« 

حكاية # 4

االسم: أحمد السّماك
العمر: 25 سنة

مكان السكن: صيدا
المؤسسة التعليمية وتاريخ التخرج: الجامعة األميركية في بيروت، 2016

مكان العمل: مستشفى النقيب في صيدا 

بعــد أن قــرر أحمــد دراســة التمريــض ألن ســوق العمــل مفتوحــة أمــام الفلســطيني فــي هــذا المجــال 
فــي لبنــان، لــم يتأخــر فــي اكتشــاف أن هــذه الســوق لــم تعــد مفتوحــة كمــا فــي الســابق. وخــالل الســنة 
األخيــرة مــن دراســته فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت تعــّرض ألول صدمــة، إذ لــم يكــن يتصــّور أن 
يواجــه موقفــًا كهــذا فــي جامعتــه، فقــد كان متفّوقــًا فــي دراســته، وتبعــًا لذلــك تــم اختيــاره فــي الســنة 
األخيــرة ليتــدرب فــي قســم »وحــدة القلــب الَحِرَجــة« )C.C.U(. لكــن رئيســة القســم حينهــا قالــت لــه 
صراحــًة إنهــا تفّضــل أن يتــدرب فــي قســم آخــر، ألنــه ســيتم توظيــف 37 طالبــًا لبنانيــًا مــن دفعتــه بينمــا 
ــن ُيقبــل الطــالب الفلســطينيون الخمســة، وعليــه فهــي تفّضــل أن يتــدرب طالــب لبنانــي فــي هــذا  ل

القســم ألنــه ســيضمن العمــل عندمــا ينهــي دراســته. 
 

يعمــل أحمــد اليــوم مديــر التمريــض )Director of Nursing( فــي مستشــفى النقيــب فــي صيــدا. 
وُيعــّد هــذا المنصــب جيــدًا جــدًا لشــاب فــي مقتبــل العمــر. إاّل ان هــذا األمــر لــم يكــن محــل ترحيــب فــي 
البدايــة، إذ تســّبب لــه بمشــكالت لــدى الهيئــة اإلداريــة فــي المستشــفى نتيجــة منحــه هــذا المنصــب، 

لكــن ســرعان مــا ُحّلــت هــذه المســألة كــون صاحــب المستشــفى فلســطينيًا أيضــًا. 
ــة  ــه ممــرض فلســطيني، إذ إن ممارســة مهن ــه أحمــد ألن ــي تواج ــى المشــكالت الت ــن هــذه أول ــم تك ل
التمريــض فــي لبنــان بصــورة شــرعية وقانونيــة تتطلــب مــن أي ممــرض الحصــول علــى إذن مزاولــة 
المهنــة مــن وزارة الصحــة العامــة، وُتلــزم كل أجنبــي الحصــول علــى إجــازة عمــل مــن وزارة العمــل. ويحصل 
الممــرض علــى هاتيــن اإلجازتيــن بعــد أن يتقــدم ببعــض المســتندات المطلوبــة المنشــورة علــى موقــع 
ــح  ــى من ــر عل ــدث أاّل يوافــق الوزي ــد يح ــذه البســاطة، إذ ق ــن المســألة ليســت به ــة. لك ــوزارات المعني ال
اإلجــازة للممــرض علــى الرغــم مــن تأمينــه كل مــا يلــزم مــن مســتندات، ال لشــيء ســوى ألنــه ال يوجــد 
قانــون واضــح ومحــدد فــي هــذا المجــال، بــل إن األمــر متــروك الستنســابية الوزيــر. فــي هــذا الســياق 
يقــول أحمــد »لــم أتمكــن مــن الحصــول علــى إذن مزاولــة المهنــة فــي ســنة 2016 ألن وزيــر الصحــة فــي 
حينهــا رفــض منحــي إياهــا، إلــى أن حــل مكانــه وزيــر آخــر وأعطانــي إذنــًا دائمــًا. أّمــا فيمــا يتعلــق بإجــازة 
ــرة تحتفــظ بهــذه  ــه، فــإن األخي ــاء علي العمــل فهــي ُتعطــى علــى أســاس العقــد مــع المستشــفى، وبن

اإلجــازة«.
يحــب أحمــد مهنتــه كثيــرًا، لكنــه يــدرك أنهــا ليســت كافيــة لتأميــن مســتقبل مضمــون، وخصوصــًا فــي 
ظــل مــا يمــر بــه لبنــان، »النظــرة إلــى المســتقبل فــي هــذا البلــد ُمبَهمــة وغامضــة فنحــن ال نــدري أيــن 

ســنذهب.«
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ملحق رقم 4: خريطة الطريق القانونية لممارسة مهنة التمريض في لبنان

الخطوة األولى - وزارة التربية والتعليم العالي

بالنسبة للمتخّرجين/ات من معهٍد حكومي او من الجامعة اللبنانية، ال داعي لمعادلة الشهادة وال 	
  
بالنسبة للمتخّرجين/ات من معهٍد خاص او جامعة خاصة، المطلوب تصديق الشهادة من وزارة  	

الخطوة الثانية - وزارة الصحة العامة

تقديم طلب »إذن مزاولة المهنة« في »مصلحة الديوان« في وزارة الصحة العامة، حيث يتم  	

الممرض الفلسطيني يتقّدم بطلب ُيطلق عليه اسم »طلب استرحام«، ويقوم بتسجيله في 	

الخطوة الثالثة - وزارة العمل

تقوم المستشفى الخاصة التي تستخدم ممرض/ة فلسطيني/ة باستصدار اجازة العمل له من 	

 الخطوة الرابعة - نقابة الممرضات والممرضين في لبنان

التسجيل في نقابة الممرضات والممرضين في لبنان. أنظر إلى الرابط التالي لمعرفة آلية  	

https://drive.google.com/file/d/1PVhHmEbSNqn59uPU7RlFO9kYYG_WE6xP/
view?usp=sharing
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التربية والتعليم العالي والنجاح في امتحان الكولوكيوم.

لتقديم امتحان الكولوكيوم.

تحويله من هناك إلى قسم المهن الطبية في الوزارة إلبداء الرأي فيه، ثم ُيرفع الملف إلى 
وزير الصحة العامة ألخذ موافقة أولية من ِقَبِله. 

مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة، وهو يحتاج إلى موافقة استثنائية من الوزير. 
يقّدم الطالب/ة رسالة يشرح فيها وضعه وحاجته الى اذن مزاولة المهنة ويمكن له ان يطلب 

الحصول على اذن مزاولة المهنة مدى الحياة.

وزارة العمل.

تسجيل الممرضات والممرضين الفلسطينيين/ات في سجالت النقابة: 
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