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إطـالق حملة إقـرار اقتـــراح قانـــون
التسجيـل المدنـي لألحـوال الشخصيـة
متطــور ،واضــح ،ممكـــن وآلـــي
لنظــام تسجيــل وقوعــات
ّ

ً
تمهيــدا إلطــالق حملتهــا مــن أجــل إقــرار اقتــراح
المدنــي لألحــوال الشخصيــة
قانــون التسجيــل
ّ
المقتــرح مــن قبلهــا ،نظمــت جمعيــة «رواد الحقــوق»
سلسلــة ورش عمــل مــع المعنييــن مــن الجهــات
المعنيــة مباشــرة بتنفيــذ اإلقتــراح أي تلــك الصحيــة
(لتسجيــل وقوعــات الوالدة والوفــاة) والدينيــة
وجمعيــات
(لتسجيــل وقوعــات الــزواج والطــالق)،
ّ
المجتمــع المدنــي واإلدارات الرسميــة ومنظمــات األمــم
المتحــدة المعنييـــن.
هدفت الورش الى تعريف المشاركين على االقتراح ومعرفة موقفهم
منه ومن مبادئه ومن المسائل الجديدة التي يطرحها والمسائل التي
ّ
يغيرها أو التي يلغيها ،ومناقشة الصعوبات التي يتوقعونها إلقراره
وتطبيقه .وكذلك تسويق االقتراح ووضع خطط التعاون من أجل الضغط
القراره في المجلس النيابي.
قدم اقتراح القانون
تخلل ورش العمل كلمة للنائب أسامة سعد الذي ّ
ركز فيها على ّ
مبررات
إلى المجلس النيابي ،ألقاها االستاذ محمد قانصوه،
إقرار قانون جديد لقيد وقوعات األحوال الشخصية .فقال« :نحن اليوم
ّ
نسجل وقوعاتنا بموجب قانون من الخمسينيات ولم نشهد محاولة أو
ّنية لمعالجة نظام التسجيل وآلياته» .وشدد على «وجوب االنتقال إلى

جـل وقوعاتنـا
«نحـن اليـوم نس ّ
بموجـب قانـون مـن الخمسينيـات
ولـم نشهـد محاولـة أو ن ّيـة
لمعالجـة نظام التسجيل وآلياته»

ً
عصر التكنولوجيا ومكننة تسجيل وقوعاتنا بدل من اإلجراءات اليدوية
المعتمدة للتسجيل» ،وعلى «وجوب تنمية اإلدارة والمؤسسات بقدر
تسهيل حياة المواطنين الذين باتوا يعتبرون تسجيل وقوعاتهم
عبئًا عليهم ،باألخص في ظل األوضاع الصعبة التي ّ
يمرون بها اليوم».
وكشــف قانصــو بأنــه تــم تقديــم االقتــراح فــي  2021/7/13إلــى
ّ
يحــول بعــد
المجلـــس النيابــي ،ولكنــه ما زال فــي أمانــة الســر ،ولم
إلــى اللجــان المختصـــة.

كذلك تخلل ورش العمل مداخالت لخبراء شاركوا في وضع اقتراح
القانون أو في مناقشته ،ومن بينهم :عضو نادي قضاة لبنان القاضية
المتخصصة في الجنسية واألحوال الشخصية واألحداث الرئيسة فاطمة
ماجد ،رئيس القسم القانوني في مكتب مفوضية األمم المتحدة العليا
لشؤون الالجئين في لبنان ومسؤول وحدة انعدام الجنسية فيه األستاذ
ريشار عقيقي ،والمحامي والخبير وأستاذ مادة األحوال الشخصية
الدكتور عبدو يونس ،وقد تمحورت كلماتهم على أهمية القانون على
مختلف الصعد الحقوقية والقضائية واإلدارية.
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عرض المشاركون في ورش العمل المصاعب التي يواجهونها من واقع
تسجيل الوقوعات ومالحظاتهم الحقوقية على النتيجة المترتبة عن هذا
الواقع ،وناقشوا االقتراح المقدم الى المجلس النيابي وإمكانيات تطبيقه
والمعوقات التي من الممكن أن تواجهه.
ُ
وتوصل المجتمعون في الجلسة األولى التي خ ّصصت للجهات المعنية
مباشرة بتنفيذ االقتراح (الجهات الصحية والدينية) ،إلى أن االقتراح
ّ
ويتضمن الكثير من النقاط ّ
ّ
الجيدة ال سيما المكننة .وفي
متقدم
ّ
الجلسة الثانية التي كانت مخصصة لجمعيات المجتمع المدني ،شدد

المجتمعون على ضرورة التعاون بين الجمعيات إلصدار القانون .وفي
الجلسة الثالثة التي كانت مخصصة لإلدارات الرسمية المعنية بتسجيل
وقوعـات األحـوال الشخصيـة ومنظمات األمم المتحدة ،أكد المجتمعون
على أهميـة االقتراح إن من الناحية الحقوقية أو من الناحية اإلدارية
ّ
تسهـل مهــام اإلدارة اللبنانيــة.
التـي
وبعد انتهاء ورش العمل الثالث ،تطلق جمعية «رواد الحقوق» حملتها
اإلعالمية لدعم إقرار اقتراح قانون التسجيل المدني لألحوال الشخصية
في المجلس النيابي.

تطـور على مستوى تسجيل وقوعات
للتعـ ّرف على االقتراح وعلى ما يق ّدمه من
ّ
األحــوال الشخصيـــة ،يمكنكــم متابعتنــا علــى هــذه الصفحــات والحسابــات
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