
 الفصل األول

ة  نصوص تمهید
 

 * المادة األولى

ة في طرابلس اء في لبنان نقابتان احداهما في بیروت والثان  .لألط
ة  سجل في نقا ادات لهم في محافظة لبنان الشمالي، و اء المتخذون ع ة طرابلس األط سجل في نقا

ة ة االراضي اللبنان ق ادات لهم في  اء المتخذون ع  .بیروت األط
  

ة  * المادة الثان

ة تستهدف ة، إدارة، إرشاد ة علم ة، صح اء لبنان هي مهمة طب  :ان مهمة نقابتي أط
ة المشروعة  - 1 ة والماد اء والدفاع عن حقوقهم والمحافظة على مصالحهم المعنو لمة األط جمع 

رامتها ة و ا  .ورفع مستو مهنتهم والسهر على آداب الط
اء الخا - 2 ةتأدیب األط  .رجین على قوانینها وعلى اآلداب الطب
ة  - 3 ا مهنة الط مشارع القوانین واألنظمة المتعلقة  م المقترحات الضرورة  إبداء الرأ وتقد

ة االتفاقات الصح  .و
ة - 4 ة الدول ة وفي حضور المؤتمرات الصح عثات الطب  .إبداء الرأ في ارسال ال
ة - 5 وم ما مع وزارتي الصحة العامة والبیئة التخاذ المقررات التنسی مع المؤسسات الح ، وال س

ة ة الوطن اسة الصح ة مفیدة في المسائل العائدة للصحة العامة، وفي رسم الس  .التي تراها النقا
ات ومعاهد الطب في لبنان، والسهر على  - 6 ل ة في  ة الطب شأن المناهج الدراس م المقترحات  تقد

ة ل ة المهن اءاألهل  .ألط
ة في الدفاع عن حقوق االنسان في الشأن  - 7 ة والدول المساهمة الى جانب المؤسسات المحل

 .الصحي
ة من  - 8 االعالم الطبي والبرامج الطب ل ما یتعل  التنسی مع وزارتي الصحة العامة واالعالم 

انت  .أ نوع 
م المهن المساعدة في حقل الطب - 9  .ابداء الرأ في تنظ

 .وضع دلیل للتعرفة وللبدل - 10
ین مرضاهم - 11 اء أو بینهم و  .السعي لحل المنازعات التي قد تقع بین االط
اء أو من عائالتهم، وانشاء صندوق تقاعد لضمان  - 12 معاونة المحتاجین والعجز من االط

 .الشیخوخة والعجز
غة تأمین صحي ذاتي للجسم الطبي، وانشاء صندوق  - 13 ةوضع ص  .تعاضد لهذه الغا



 

 * المادة الثالثة

ة إالَّ إذا سجل اسمه في جدول  ة على األراضي اللبنان ا مارس مهنة الط ح أل طبیب أن  ال 
ة  .احد النقابتین وذلك تحت طائلة المالحقة القضائ

  
عة  * المادة الرا

مًا في لبنان  ون مق ة ان  طلب قید اسمه في جدول النقا ع المؤهالت المطعلى من  ة وحائزًا جم لو
موجب القوانین النافذة ه االسم، واللقب،  .لتعاطي مهنة الطب  ر في طل یتحتم على الطالب ان یذ

ة، ومحل  ه العلم ة، والسن واسم الجامعة التي تخرَّج منها وتارخ نیله الشهادة ورقمها وألقا والجنس
ه ان یبرز مع الطلب الوثائ  .ة وزارة الصحةإقامته ومحل مزاولة مهنته، وصورة عن مأذون وعل

ة ة وأن یدفع الرسوم المتوج ة التي تطلبها النقا ة األصل  .الثبوت
  

 * المادة الخامسة

مه ة في الطلب في خالل شهرن من تارخ تقد  .ینظر مجلس النقا


