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التصريـــح بالوالدة
وتسجيلهـــا

إجراءات تسجيل والدة األطفال
الذين يوجد قيود آلبائهم ّ أو
أجدادهم لجهة األب متعددة،
لكنها ليست صعبة وهي بمتناول
الجميع في حال عرفوا كيف
يقومون بها بشكل صحيح وخالل
المهل القانونية ،وهي متاحة
بالشكل اإلداري خالل مهلـــة
السنــة على الوالدة ،ألن الهــدف
األساسي هو عــدم ترك أي مولود
مــن دون تسجيــل.

بأي والدات يمكن التصريح؟

يمكن التصريح بكل الوالدات طالما أن هناك قيد من جهة األب في لبنان أو في بلد آخر .أي حتى لو كان
األب مكتوم القيد لكن يوجد قيد للجد أو جد األب ،يبقى التصريح بالوالدة ممكنًا على قيد الجد أو جد
األب .في هذه الحال يوضع رقم قيد الجد على الوثيقة في خانة رقم القيد األساسي (الخانة رقم .)9
 ال يمكــن التصريــح بــوالدة المولــود مــن أب عديـــم الجنسيــــة.

ما هي كلفة التصريح؟

 5000ليرة ( 4طوابع من فئة األلف  +طابع مختار) في حال تم تقديم وثيقة الوالدة إلى النفوس خالل
شهر من تاريخ الوالدة يضاف إليها  1000ليرة (طابع من فئة األلف) في حال تم تقديم وثيقة الوالدة
إلى النفوس بعد شهر من تاريخ الوالدة.

ما هي المستندات للتصريح وكيف يحصل؟

تختلف المستندات واإلجراءات حسب جنسية األب (أو الجد لجهة األب)

 .1األب اللبناني أو األب من قيد لبناني
أين ّ
نصرح بالوالدة؟

يجب أن ّ
تصرحوا بوثيقة الوالدة عند مأمور نفوس مكان حصول الوالدة وليس محل قيدكم أو سكنكم.
مقر مأمور النفوس في مبنى السرايا في القضاء.
ما هي المستندات المطلوبة؟

مطلوب منكم تقديم وثيقة الوالدة فقط إلى مأمور النفوس من دون أي مستند آخر.

التصريــــح اإلداري

ما هي أول خطوة يجب القيام بها لتسجيل الوالدة؟

مسار تسجيل الوالدة يبدأ بالتصريح بها إلى دوائر األحوال الشخصية .يتم التصريح عبر تقديم وثيقة
الوالدة إلى مأمور النفوس الذي يضع عليها رقم وارد في الخانة  15من الوثيقة.

من يمكنه التصريح بالوالدة؟

ّ
طالما أن وثيقة الوالدة منظمة حسب األصول ،يمكن ألي كان أن يقوم بالتصريح:
ّ
يمكنكم أن تكلفوا المختار أو أي فرد من العائلة بالقيام بالتصريح في حال كان يصعب عليكم ذلك
النشغالكم أو ألي سبب آخر.

متى يجب التصريح بالوالدة؟

التصريح بالوالدة يجب أن يحصل قبل أن يصبح عمر المولود سنة وإال سيكون عليكم اللجوء إلى
القضاء الحقًا.
ّ ً
مسجال بعد.
يجب أن تعلموا أنه يمكنكم القيام بهذه الخطوة حتى لو لم يكن زواجكم
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ما هي اإلجراءات التي تحصل؟

إذهبوا إلى السرايا وأعطوا الوثيقة لمـأمور النفوس.
∑ إذا كان التصريح خالل سنة على تاريخ الوالدة:
ّ
ّ
يسجل عليه رقم كل وثيقة ترده بشكل متسلسل.
يسجل مأمور النفوس ورود وثيقة الوالدة في دفتر
يوضع هذا الرقم على الوثيقة في الخانة .15
ّ
المصرح بها لديه .احتفظوا بها الستكمال المعامالت لتنفيذ الوالدة
يعطيكم مأمور النفوس الوثيقة
لدى مأمور نفوس مكان قيد األب.
وفي حال كان مأمور النفوس سيقوم بإرسال الوثيقة بالبريد إلى مأمور نفوس مكان قيد األب للتنفيذ،
في الغالب سيعطيكم صورة طبق األصل عنها :إذا لم يفعل تلقائيًا ،أطلبوها أنتم.
ّ
مسجل أو كان هناك أي سبب يمنع من
∑ في حال كان التصريح خالل مهلة السنة وكان زواجكم غير
التسجيل مباشرة:
يضع مأمور النفوس رقم الوارد على الوثيقة ويعيدها إليكم مع مالحظة على ظهرها تطلب منكم
القيام بالمعامالت الالزمة لتتمكنوا من تنفيذها الحقًا.
∑ إذا كان التصريح خارج مهلة السنة:
يكتب مأمور النفوس على ظهر الوثيقة أن تعاد إلى أصحاب العالقة لمراجعة القضاء المختص.
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كم تستغرق معاملة التصريح؟

معاملة التصريح لدى مأمور النفوس تتم ّ
فوريًا.
وإما تعاد الوثيقة إليكم الستكمال اإلجراءات الالزمة أو للقيام
بمعامالت تنفيذها أو ترسل للتنفيذ مباشرة.

 .2األب األجنبـــــي

بعد تنظيم وثيقة الوالدة ،يجب أن تأخذوها للتصريح بها للحصول
على رقم وارد في الخانة  15من الوثيقة.
أين ّ
نصرح بالوالدة؟

• إذا كانــت الوالدة في بيــروت اإلداريةّ ،
تصرحون بهــا إلى
دائرة وقوعــات األجانب في مبنــى المديرية العامــة لألحــوال
الشخصيــة في بيروت
• إذا كانت الوالدة خارج بيروت يمكنكم تقديم وثيقة الوالدة إما
إلى مأمور نفــوس محلــة الوالدة أو دائـــرة النفــوس في المحافظــة
حيــث حصلــت الـــوالدة.
في حال الشك ،تأكدوا من المستشفى ما إذا كانت ُت َ
عتبر تابعة
لقضاء بيروت أو لقضاء آخر.

إذا كانت الوالدة
في بيروت اإلدارية،
ّ
صرحوا بهــا إلى
دائرة وقوعات
األجانب في مبنى
المديرية العامــة
لألحوال الشخصية
فــــي بيــــروت

ما هي المستندات المطلوبة؟

• صورة عن جواز سفر (الوالدين أو الوالد األجنبي) ساري المفعول
• وثيقة والدة الطفل
• تأشيرة دخول صالحة أو إقامة صالحة لألهل

ما هي اإلجراءات التي تحصل؟

داخل بيروت :إذهبوا إلى دائرة وقوعات األجانب ّ
وقدموا الوثيقة.
خارج بيروت:
إذهبوا إلى السرايا في القضاء واعطوا الوثيقة لمـأمور النفوس،
أو إذهبوا إلى دائرة النفوس التي مقرها في السرايا في مقر
المحافظة واعطوا الوثيقة لمكتب رئيس الدائرة.
∑ إذا كان التصريح خالل سنة على تاريخ الوالدة:
يتم تسجيل ورود وثيقة الوالدة في دفتر لدى الموظف الذي
ّ
توجهتم إليه ويوضع هذا الرقم نفسه على الوثيقة في الخانة .15
تعاد الوثيقة إليكم الستكمال معامالت تنفيذ الوالدة لدى الدوائر
المعنية وفق محل الوالدة:
• إذا كانت في بيروت تستكمل المعاملة مباشرة
• إذا كانت خارج بيروت
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 oإذا توجهتم إلى مأمور النفوس يتم إرسالكم إلى دائرة
النفوس في المحافظة.
ُ
َ
ستكمـــل
 oإذا ذهبتـــم إلى دائرة نفــوس المحافظـــة ،ت
المعاملة فورًا.
∑ في حال كان التصريح خالل سنة على الوالدة وكان زواجكم غير
ّ
مسجل أو كان هناك أي سبب يمنع من التسجيل مباشرة:
يضع الموظف رقم الوارد على الوثيقة ويعيدها إليكم مع مالحظة
على ظهرها تطلب منكم القيام بالمعامالت الالزمة لتتمكنوا من
تنفيذها الحقًا.
∑ إذا كان التصريح خارج مهلة السنة :يكتب الموظف في دائرة
وقوعات األجانب أو مأمور النفوس أو رئيس الدائرة على ظهر
الوثيقة أنها تعاد إلى أصحاب العالقة لمراجعة القضاء المختص.
ما هو الوقت الذي تستغرقه معاملة التصريح؟

التصريح بالوالدة يتم ّ
فوريًا وتعاد الوثيقة إلى أصحاب العالقة
ّ
الستكمالها أو تنفذ مباشرة حسب محل التصريح.

 .3األب السوري

هناك بعض االستثناءات للسوريين الذين حصلت لديهم والدات
بعد  2011في لبنان

متى يحصل التصريح بالوالدة؟

هناك استثناء على المهلة بالنسبة ألوالد الالجئين السوريين
المولودين في لبنان بين  1كانون الثاني  2011و 31آذار  .2021هؤالء
يمكن قيدهم إداريًا من دون الحاجة إلى دعوى في أي وقت بموجب
تعميم من مجلس الوزراء ومن المديرية العامة لألحوال الشخصية.
أما إذا كان طفلك مولودًا قبل  1كانون الثاني  2011أو بعد  31آذار
 2021فيخضع للمهل القانونية العادية.
أين يحصل التصريح؟

مثل بقية األجانب :يحصل التصريح إما في دائرة وقوعات األجانب
في بيروت أو في قلم النفوس أو دائرة النفوس خارج بيروت
ما هي المستندات المطلوبة؟

• صــورة عن جــواز سفر األب الســوري (واألم في حال سورية)
ســـاري المفعـــول
• أو إخراج قيد فردي لالب أو دفتر العائلة
• وثيقة والدة الطفل
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مالحظــــــــــة
اإلقامة لم تعد مطلوبة من األب الســوري (أو األب واألم في حال
كانت سورية أيضًا) .لكن يجــب أن تعرفــوا أن دوائــر النفوس
ستقوم بمشاركة نسخة عن وثيقة والدة طفلك مع األمن العام
اللبناني مع إشارة إلى أنه ليس لديكم إقامة .قد يتابع األمن العام
معكم لتسوية وضعكم .لذلك إذا كان لديكــم إقامة يستحسن
أن ترفقوها .وفي حال عدم وجــودها ،اسألــوا مفوضية شؤون
ّ
تقــدم خدمـــات قانونــية لالجئيــن
الالجئين أو الجمعيات التي
السورييـــن حول تسويــة أوضــاع اإلقامــة قبــل التوجــه إلــى
دوائـــر النفــوس.
ما هي اإلجراءات التي تحصل والوقت الذي تستغرقه؟

ال تختلف اإلجراءات بالنسبة للسوريين عن بقية األجانب.

ماذا بعد التصريح بالوالدة؟
 .1األب اللبناني

ما هي اإلجراءات التي تحصل؟

• إذا كانت الوالدة حاصلة في نفس القضاء الذي يتبع له محل قيد األب ،يكون التصريح والتنفيذ
لدى مأمور النفوس نفسه .يقوم مأمور النفوس باإلجراءات الالحقة وال حاجة أن تقوموا بشيء آخر.
الستكمالها.
 oإذا كان هناك أية مستندات أو معلومات مطلوبة ،يعلمكم بها
ّ
• إذا كانت الوالدة حاصلة في قضاء مختلف عن قضاء قيد األب ،يجب أن تنفذ لدى مأمور نفوس
مكان قيد األب بعد التصريح بالوثيقة لدى مأمور نفوس محل الوالدة
 oفي الغالب أن مأمور نفوس محل حصول الوالدة سيطلب منكم استكمال التنفيذ
بأنفسكم .يعطيكم الوثيقة مع رقم الوارد ويطلب منكم استكمال تنفيذها.
 oأو يرسلها ينفسه بالبريد.
ما هو الوقت المطلوب للتنفيذ؟
ّ
الستكمال التنفيذ :يستغرق يومين تقريبًا إال إذا أخذت باليد من قبلكم فعندها تنفذ فورًا.
ماذا يحصل بعد التنفيذ؟

بعد التسجيل احصلوا على اخراج قيد عائلي وفردي للمولود.

 .2األب األجنبي

أين يحصل التنفيذ؟

بعد التصريح سيتم إرسالكم إلى الدائرة المعنية كما ذكرنا أعاله (إال إذا كنتم لديها).
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التصريـــح بالوالدة
وتسجيلهـــا

ما هي اإلجراءات التي تحصل للتسجيل في لبنان؟

تضع دوائر النفوس في لبنان رقم تنفيذ على وثيقة الوالدة في
الخانة  16وتعطيكم إياها الستكمال تنفيذها وتضع نسخة منها
ّ
مسجلة
لديها في سجل خاص بوقوعات األجانب .هنا تعتبر الوالدة
في لبنان.
يجب أن تعلموا أن األحوال الشخصية في لبنان ستحيل نسخة
عن وثيقة الوالدة المنفذة إلى سلطات بلدكم ليصار إلى تنفيذها
لديها .لكن عليكم أنتم أن تتابعوا مع سلطات بلدكم للتأكد من
حصول ذلك ومتابعة التنفيذ.
ما هي المستندات المطلوبة للتنفيذ؟

• يطلب منكم تقديم كل المستندات التي ّ
قدمتموها للتصريح
ّ
الموردة
• وثيقة الوالدة
ّ
ّ
• مع صورة عن شهادة زواج منفذة ومصدقة للوالدين

ما هو الوقت الذي تستغرقه المعاملة؟

تستغـــرق أيـــام معدودة فقـــط لدى النفـــوس في لبنـــان ال
تتجـــاوز  5أيـــام.

ماذا يحصل بعد التنفيذ في لبنان؟

بعد االنتهاء من تسجيل الوالدة لدى دوائر النفوس في لبنان يجب
أن تستكمل إجراءات تسجيلها في بلدك عن طريق سفارة بلدك
في لبنان.

تحيــل األحــوال
الشخصية فـــي
لبنــان نسخة عن
وثيقـــة الــــوالدة
إلـــى سلطــــــات
بلدكم ليصار إلى
تنفيذهــا لديهــا

عليك أن تراجع مع سفارة بلدك للقيام باإلجراءات الالزمة لتسجيل
الوالدة في بلدك.

 قد يكـــون هنـــاك رســـم في السفـــارة:
اســــــــــــــــأل عنــــــــــه!
هل يمكن تسجيل الطفل مباشرة في البلد األجنبي؟

ً
ّ
تسجل الوالدة في لبنان أوال ثم مع بلدك
بشكل عام .يجب أن
كال
ٍ
وإال تضع الطفل في خطر انعدام الجنسية .كما انه قد يحتاج يومًا
لوثيقة والدة منفذة في بلد والدته في السفارات في الخارج للتعلم
ّ
أو العمل أو الهجرة ...وفي حال لم تكن الوثيقة منفذة في لبنان لن
يتمكن من الحصول عليها.
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التصريـــح بالوالدة
وتسجيلهـــا

هناك دول تقبل التسجيل مباشرة لديها من دون المرور ببلد
الوالدة (مصر والجزائر) لكن هذا يخلق مشاكل لألطفال بسبب عدم
ّ
وجود وثيقة والدة منفذة في بلد الوالدة أي في لبنان.

 .3األب السوري

ال يختلف تنفيذ وثيقة الوالدة عن تنفيذ وثائق والدة باقي
األجانب إال في المستندات حيث يمكن قبول مستندات إضافية
إلثبات الزواج:
ّ
الموردة وجواز سفر األب أو الوالدين ،يمكن
إلى جانب وثيقة الوالدة
إبراز أي وثيقة مثبتة للزواج:

كيــــف أحصــــل علـــى معلومــــات إضافيــــة
 اسأل في قلم النفوس في منطقتك
 اتصـــل بجمعيـــة ّرواد الحقــــوق على الرقــــم 01 383 556

• دفتر العائلة
• إخراج قيد عائلي مصادق من وزارة الخارجية السورية ووزارة
الخارجية اللبنانية
• وثيقة زواج سورية مصادقة من وزارة الخارجية السورية ووزارة
الخارجية اللبنانية.
الــصــفـــحـــــــــــــــة 10

الــصــفـــحـــــــــــــــة 11

ّ
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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