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الـــوالدة هـــي حدث مهم ويجب
ّ
أن توثق في ورقة تعطي الطفل
بداية وجود قانوني وتضمـــن
إمكانيــة تسجيله الحقًا أو حصوله
على جنسية .مسار التوثيق يبدأ
منذ لحظة الوالدة ،توجب التحضير
له مسبقــــًا.
مـــن يعطــــي شهـــــادة والدة؟

يعطـــــي شهـــــادة والدة
ّ
• المستشفــــى يجب أن يكون مرخصًا .اسألوا عنه في المنطقة وتأكدوا أن شهادة تسجيله في وزارة
ّ
الصحة العامة التي تتضمن رقم تسجيله معلقة في مكان مرئي في المستشفى.
ّ ً
مسجال في نقابة األطباء في بيروت أو الشمال ،ولديه رقم انتساب ،بصفة
• الطبيـــــب يجب أن يكون
ّ
«طبيب» واختصاصه «توليد» .اسألوا عنه في المنطقة وتأكدوا من أن كل أوراقه مختومة بخاتم يتضمن
رقمه النقابي واختصاصه.
ّ
• القابلـــــة القانونيـــــة يجب أن تكون مسجلة في وزارة الصحة ولديها رقم رخصة .كما أن عددًا
ّ
مسجل كذلك في نقابة القابالت القانونيات .اسألوا عن القابلة في المنطقة وتأكدوا
كبيرًا من القابالت
أن رقم ترخيصها من وزارة الصحة ورقم انتسابها إلى النقابة (في حال كانت منتسبة) مذكورة على كل
أوراقها ولديها خاتم يتضمن هذه األرقام تختم به كل ورقة صادرة عنها.

ال يمكـــــن أن يعطـــــي شهـــــــادة والدة
• الداية ولو كانت معروفة في المنطقة كامرأة تمتهن التوليد
• أي امرأة أخرى من العائلة أو الجيران تقوم بمساعدة المرأة الحامل عند الوالدة.
لذلك :قوموا باالستعانة بطبيب أو قابلة قانونية للوالدة وال تلجأوا إلى دايات أو أشخاص غير ّ
مؤهلين.
يعرض اللجوء إلى أشخاص غير ّ
فإلى جانب إشكالية عدم الحصول على شهادة الوالدةّ ،
مؤهلين
ّ
طبيًا للتوليد كل من األم والمولود للخطر .إذ قد تحصل تعقيدات خالل الوالدة ليس لدى هذا
الشخص المعرفة الكافية للتعامل معها.
في حال لم يكن بمقدوركم زيارة طبيب خاص أو قابلة قانونية أو الوالدة على يد أي منهما،
يمكنكم اللجوء إلى المستوصفات والمراكز حيث يتواجد أطباء نسائيين أو قابالت قانونيات.
اسألوا في المستوصفات القريبة عليكم للتأكد من توفر هذه الخدمة.
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أي مولــــود يحصـــل علـــى
شهــــادة والدة؟

يجب أن تحصلوا على شهادة والدة حتى ولو لم
يكن تسجيل الوالدة ممكنًا .ألن شهادة الوالدة
إثبات مهم لطفلكم ّ
يبين مكان وتاريخ والدته
الكامل وهوية أهله ويمكنه استخدامها الحقًا
لتسجيل والدته أو طلب الجنسية.

متــى يتــم الحصــول علــى
شهــادة الــوالدة؟

اطلبوا شهادة الوالدة فور حصول الوالدة وقبل
المغادرة إلى المنزل.

ّ
مـــاذا إذا رفــض المــولد إعطـــاء
شهـادة الوالدة؟

تأكـــــــــــــدوا
أن الشخص الذي
سيساعـــــد في
عملية الوالدة
يمكنه إعطاءكم
شهــــادة والدة
لتسجيلها الحقـًا

الرفـــض بســــبب عــــدم ســــداد األتعــــاب

ّ
ال يحق للمولد رفض إعطاء شهادة الوالدة وحجزها ألي سبب كعدم تسديد األتعاب .أي يجب أن
يعطيكم الشهادة حتى لو لم ّ
تسددوا كامل األتعاب بعد .ويمكنه اللجوء إلى وسائل أخرى للوصول إلى
ّ
ّ
حقه ،ألنه بالطبع من واجبكم أن تسددوا كامل األتعاب للمولد.
في حال لم ّ
تسددوا كامل األتعاب بعد وليس لديكم اإلمكانيات لذلك اآلن ،تفاوضوا مع إدارة
المستشفى أو مع الطبيب أو القابلة القانونية على آلية سداد المبلغ وتقسيطه.
ّ
إذا امتنع المولد عن تسليمكم الشهادة بسبب عدم سداد المبلغ ،يمكنكم:
ّ
محام لالتفاق مع المولد على آلية السداد مقابل تسليم الشهادة.
• توسيط
ٍ
ّ
ُ
• أو التواصل مع وزارة الصحة العامة على الرقم الساخن  1214وتقديم شكوى ،والوزارة ت ِلزم المولد
بإعطائكم الشهادة.
ّ
• كما يمكنكم تقديم طلب إلى قاضي األمور المستعجلة إللزام المولد بتسليمكم شهادة الوالدة
ّ
ّ
ستسددون حق المولد.
والقاضي عندها يقرر كيف
كيف ّ
تقدمون الطلب لقاضي األمور المستعجلة؟

قاضي األمور المستعجلة يكون موجودًا في كل محكمة أي في السرايا في القضاء (أو في بعض
المناطق في مركز خاص يكون اسمه المحكمة) أو في قصر العدل في المحافظة.
استعينوا بمحام أو جمعية كجمعية ّرواد لكتابة الطلب وطباعته إذا أمكن ،ألن غالبًا ما تطلب المحاكم
أن تكون الطلبات مطبوعة.
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يجب أن تذكروا بوضوح ما حصل ولماذا ،وترفقوا ما لديكم من
مثبتة كإيصال دخول المستشفى في حال وجوده ،أو أقله
أورراق ّ ِ
اسم المولد الكامل وعنوانه ورقم هاتفه.
ّ
تتوجهوا إلى المحكمة في المنطقة حيث حصلت الوالدة.
يجب أن
اسألوا عن قلم قاضي األمور المستعجلة .في القلم ،سوف يقولون
لكم ما هو الرسم المطلوب دفعه وأين تدفعونه .وهو عادة ال يتخطى
 50ألف ليرة لبنانية ثم تعودون إلى القلم ّ
وتقدمون الطلب.
بإجراءاته التي تكون بالعادة سريعة .راجعوا لدى القلم
يقوم القاضي
ٍ
خالل أسبوع لتعرفوا ما حصل.

ّ
ّ
في حال رفض المولد أن يعطينا شهادة والدة وكنا قد
ّ
األتعاب كاملة ماذا نفعل؟
سددنا
ّ

 .إذا كان المولــد قابــلة قانونيــة في عيادتها تواصلوا مع نقابة
القابالت القانونيات في بيروت  -بدارو.
 .إذا كان طبيبـــًا في عيادته تواصلوا مع نقابة األطباء في بيروت
(مركزها في تحويطة فرن الشباك) ،أو طرابلس.
 .إذا كـــانت الوالدة فــي مستشفـــى خاص تواصلوا مع نقابة
أصحاب المستشفيات الخاصة (مركزها :منطقة العدلية  -بيروت)
أو اتصلوا بوزارة الصحة العامة على الرقم الساخن .1214

إذا لـــم نحصـــل علـــى شهـــادة الوالدة فــورًا
ماذا يمكننـــا أن نفعــــل؟

ننصحكم بالحصول على الشهادة فورًا تجنبًا ألي صعوبة في
الحصول عليها الحقًا.
ّأما إذا لم تحصلوا على شهادة الوالدة فورًا ،فذلك ال يعني أن
الحصول عليها لم يعد ممكنًا .بل يمكنكم طلبها في وقت الحق من
ّ
المستشفى أو الطبيب أو القابلة القانونية ،لكن كلما تأخرتم في
الطلب كلما أصبح الحصول على الشهادة أصعب .ويجب:
 أن يكون لديكم تاريخ الوالدة باليوم والشهر والسنة. oإذا لم يكن لديكم التاريخ الكامل ،أقله الشهر أو الفترة والسنة.
ّ
 اسم الطبيب المولد في حال كانت الوالدة في مستشفى.المستشفى تراجع سجالتها إذا كانت محتفظة بها.
 oإذا لم يكن لديكم اسم الطبيب يبقى الحصول على الشهادة
ممكنًا لكن ذلك سيستغرق وقتًا أطول ألنه قد يكون هناك
أكثر من طبيب توليد في المستشفى في الوقت عينه.
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احصلــوا علــــــى
شهادة الوالدة
فـورًا تجنبــًا ألي
صعوبـــة فـي
الحصـول عليها
الحقـــــــــًا
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انتبهــــــــــــوا!

إن بعض المستشفيات تتلف أرشيفها بعد مدة
(كل  10أو  15سنة) .وليس كل األطباء أو القابالت
لديهم سجالت كاملة أو يحتفظون بسجالت.
لذلك إذا تأخرتم في طلب الشهادة سيكون صعبًا
الحصول عليها ،لكن يبقى باإلمكان مراجعة وزارة
الصحة العامة التي يجب أن يكون لديها جداول
بكل الوالدات ونسخ عن السجالت ،ونقابة القابالت
إذا كانت الوالدة بعد  2014ألن النقابة تحتفظ
منذ نشأتها في العام  2014بنسخ عن شهادات
التوليد التي تصدرها القابالت المنتسبات إليها.
 إذا كانت الوالدة في عيادة طبيب ،الطبيب يمكنه أن يراجع
سجالته إذا كان يحتفظ بها.
 إذا كانـــت الوالدة علـــى يـــد قابلـــة في عيادتهـــا ،يمكنهـــا
أن تراجـــع سجالتهـــا.

إذا كان لدينا شهادة والدة وفقدناها ماذا نفعل؟

حاولوا الحفاظ على شهادة الوالدة في مكان آمن حتى ال تضيع.
آمن آخر الستخدامها
واستنسخوها واحتفظوا بالنسخة في
مكان ٍ
ٍ
الحقًا في حال احتجتم إلى تفاصيل الوالدة.
أو على األقل :احفظوا تاريخ والدة طفلكم الكامل باليوم والشهر
ّ
والسنة واسم المولد (الطبيب أو القابلة).

في حال فقدتم شهادة الوالدة يمكنكم أن تطلبوا بدل عن ضائع.
على أن يكون لديكم بعض التفاصيل التي تساعد على إيجاد
ّ
تفاصيل الوالدة في سجالت المولدين .ويكون األسهل واألفضل إذا
كان لديكم نسخة عن الشهادة الضائعة.
يجـــــب أن تقومـــــوا بنـفـــــس المذكــــــور أعـــــاله.

هل يمكـــن توثيـــق والدة طفـــل حصلـــت علـــى يـــد دايــــة؟

نحن ننصح بعدم اللجوء إلى الدايات .لكن ال تخافوا ،اللجوء إلى داية ال يعني أن توثيق الوالدة مستحيل.
ففي حال فعلتم اليوم ألي سبب كان أو كنتم لجأتم سابقًا إلى داية ،وتريدون الحصول على أوراق
ّ
توثق الوالدة اليوم بهدف توثيقها أو من أجل تسجيلها ،هناك إمكانيات لذلك:
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 إذا كانـــت الدايـــة ال تــــزال علـــى قيـــد الحيـــاة
 oاحصلوا منها على إفادة أن المولود ُولد على يدها بتاريخ
ّ
معين وصادقوا اإلفادة لدى مختار المحلة حيث حصلت
شهود يعرفون الداية ويعرفون بحصول
الوالدة ،مع توقيع 2
ّ
تعذر ذلك ،احصلوا على إفادة من
إذا
الوالدة على يدها.
ّ
مختار محل سكنكم موقعة من  2شهود شرط أن يكونوا على
علم أن الوالدة حصلت في المنطقة الفالنية وعلى يد داية
وبتاريخ ّ
معين.
 إذا كانــــت الدايــــة متوفــــاة
ّ oاحصلوا من مختار المحلة حيث حصلت الوالدة على إفادة
موقعة من  2شهود على معرفة سابقة بالداية وبالوالدة،
تفيد أن الوالدة حصلت على يد الداية الفالنية التي كان
يعرف أنها تعمل كداية في المحلة وهي حاليًا متوفاة.

بعد الحصول على شهادة الوالدة ماذا نفعل؟

بعد الحصول على شهادة الوالدة يجب تنظيم وثيقة والدة
وتوقيعها ،تحضيرًا للتصريح بها وتنفيذها إذا كان ذلك ممكنًا أو
استخدامها الحقًا إلثبات محل الوالدة وهوية األهل للمطالبة بالجنسية
في دعوى أمام المحكمة.

ّ
ّ
من ينظـــم الوثيقـــة وكيـــف تنظـــم؟

انتبهــــــــــــوا!
ّ
ّ
∑ يمكن لألب أو لألم أن ينظموا وثيقة الوالدة أي أن يوقعوا
ّ
عليها في خانة المنظم.
أي :إذا كان األب عاجزًا عن الحركة أو غائبًا في سفر أو يعمل في
مكان بعيد وغير قادر على الحضور لتنظيم الوثيقة أو مطلوب
ً
ّ
مهمال ،أو في
التوجه إلى إدارات رسمية ،أو كان
للعدالة ويخشى
ّ
ّ
حال كانت األم أكثر تفرغًا أو اهتمامًا ...يمكن لألم أن توقع على
وثيقة الوالدة.
كما يمكن أن يقوم أي من األب أو األم بتوكيل شخص ثالث
ّ
بتنظيم الوثيقة ،بموجب وكالة منظمة لدى كاتب العدل ،شرط
أن تذكر الوكالة صالحية الوكيل لتنظيم وثائق وقوعات أحوال
شخصية (أي والدة ،زواج ،طالق.)...
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ّ
∑ أنتم من تنظمون وثيقة الوالدة وليس المختار
الوثيقة عنكم .لكن المسؤولية
يمكنكم الطلب من المختار أن يمأل
ّ
هي مسؤوليتكم أنتم ألنكم أنتم من توقعون على الوثيقة
والمختار ال عالقة له بالمضمون .المختار دوره المصادقة على
توقيعكم وتوقيع الشهود .لذلك ليس من حقه رفض المصادقة أو
طلب تعديل المضمون.
ال تعطوا المختار معلومات شفهية عن الوالدة ،بل أبرزوا شهادة
الوالدة تجنبًا ألي خطأ .في حال قام المختار بملء الوثيقة ،من حقه
االطالع على شهادة الوالدة للتأكد من حصول الوالدة واالحتفاظ
بنسخة عن الشهادة ألنه استند إليها للحصول على معلومات الوالدة.
ّ
∑ يجب أن تأخذوا الوثيقة بعد ملئها إلى ّالمولد ليمأل الخانة رقم 5
ّ
الخاصة بالمولدَ ،وويضع تاريخ ملئه لها ويوقعها ويختمها بخاتمه.
ّ
يضع المولد عادة تاريخ الوالدة أو تاريخ ملئه الخانة في حال كان
بعيدًا عن تاريخ الوالدة.
∑ إذا كانت الوالدة على يد داية ،ال تحصل هذه الخطوة ألن الداية
ال تشهد على وثيقة الوالدة.
ّ
∑ يجب أن يعود منظم الوثيقة إلى المختار مع  2شهود يعرفانه
وليسوا من أقاربه من جهة األب
ّ
 oسيطلب المختار االطالع على هوية المنظم وهويات الشهود
 oويحق له االحتفاظ بنسخ عن هذه المستندات لكن ليس
المستندات األصلية
∑ يجـــب أن يكـــون تاريــخ تنظيــم الوثيقــة وتاريـــخ
توقيـــع الشهـــود واحـــدًا.
∑ يجــب أن يكــون تاريــخ تنظيــم الوثيقــة سابقــًا
لتاريــخ توقيــع المختــار أو فــي التاريــخ نفســه.
∑ تأكدوا أن الوثيقة مكتملة من حيث أسماء وتواقيع
ّ
الشهود وتوقيع المختار وخاتمه وتوقيع وخاتم المولد في
حال كانت الوالدة على يد طبيب أو قابلة أو في مستشفى.
ّ
∑ تأكـــدوا أن تاريــخ الـــوالدة موضــوع بالدقيقــة
والساعــة واليــوم والسنــة.
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الحمايــــــة من
انعــــــــدام الجنسيـــــــة

شهـــــادة
ووثيقــــة الـــوالدة

ّ
ُ
ـــم وتصــــادق وثيقـــــة الـــــوالدة؟
أين تنظ
ّ

ُ
يجب أن تنظم وتصادق وثيقة الوالدة لدى مختار محــــل حصـــول
الوالدة وليس مختار محل السكن أو قيـــد األب في حال وجـــوده.

ُ ّ
لمـــــن تنظـــــم وثيقــــــة الـــــــوالدة؟
ّ

نظموا وثيقة والدة لطفلكم حتى لو لم يكــن بامكانكم تسجيلــــه:
ّ
• إذا كنتم مكتومــي القيــد :نظمـــوا الوثيقـــة واحتفظـــوا بهـــا
لتستخدموهــا أو يستخدمها طفلكــم الحقـــًا في حــال الرغبة برفع
دعــــوى للحصـــول علـــى الجنسيـــة.
ّ ً
• في حــال لــم يكــن زواجكــم ّ
مثبتــًا أو مسجــال وال تستطيعــون
ّ
ّ
تسجيـــل الطفل :نظمــوا الوثيقة واحتفظــوا بهـــا لتصرحــوا
بهــا وتحفظــوا حــق الطفــل بالتسجيــل أو لتقديــم دعوى للقيــد
الحقــًا فــي حــال عــدم التصريـــح.

كيــــف أحصــــل علـــى معلومــــات إضافيــــة
 اســـأل فـــي المستشفـــــى أو لـــدى الطبيــــب أو القابلــــــة
 اســـــــأل في قلــــم النفـــــوس فــــي منطقتـــــــك
 اتصـــل بجمعيـــة ّرواد الحقــــوق على الرقــــم 01 383 556

• في حال كان لديكم إشارة احترازية علـــى قيدكــم وال يمكنكــم
ّ
تسجيــل الطفــل أو القيــام بأيــة معاملة أحوال شخصية :نظمـــوا
الوثيقـــة واحتفظـــوا بهـــا من أجـــل أن يستخدمهـــا طفلكـــم
فــي المستقبـــل بعـــد رفــــع اإلشـــــارة.
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ّ
جمعيــــــة ّرواد الحقـــــــوق

ّ
ّ
غير حكومية لبنانية ،تعمل على الدفاع عن الحقوق األساسية
جمعية رواد ّالحقوق منظمة ّ
للفئات المهمشة في لبنان ،مركزة بشكل خاص على عديمي الجنسية والالجئين والمهاجرين.
تعزيز العدالة واحترام حقوق اإلنسان وكرامة الالجئين والمهاجرين
وتقوم رسالتها على
ّ
ّ
المتخصص
وعديمي الجنسية .وتتمثل نشاطاتها في تقديم المشورة القانونية والتدريب
ّ
المعنية وأصحاب الشأن ،والتوثيق واألبحاث ونشر الدراسات ،إضافة إلى بناء
لمختلف الفئات
حوار ّبناء مع الجهات الرسمية .جمعية ّرواد الحقوق عضو ّ
مؤسس في كل من االئتالف المدنيّ
لدعم استقالل القضاء وشفافيته ومجموعة العمل حول انعدام الجنسية.
ّ
الكتيـــب بدعـــم مـــن مفوضيـــة األمــــم المتحـــدة العليــــا لشــــؤون الالجئيـــــــن.
تــم إنتـاج هــذا
ّ
ّ
ّ
لجمعيــــة ّرواد الحقــــوق .يمكــــن استخـــدام أو نســــخ المعلومـــات
الفكريــــة محفوظــــة
الملكيــــة
حقـــوق
ّ
الكتـــــيب شــــرط ذكــــر المصــــــدر.
الـــــواردة فــــي هــــذا
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