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تعــرب مجعيــة رّواد فرونتــريز عــن شــكرها العميــق لــلّك مــن 
ســامه يف إعــداد هــذا التقريــر ، ال ســما املفوضيــة العليــا 
لشــؤون الالجئــني الــي يه رشيــك أســايس يف النشــاط الــرايم 

ــد.  ــن كمتــان القي ــة واحلــد م اىل الوقاي

وتشــكر امجلعيــة كذلــك لك اجلهــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة 
إغنــاء  يف  مبــارش  غــري  أو  مبــارش  بشــلك  ســامهت  الــي 
املعلومــات الــواردة فيــه، مــن خــالل لقــاءات احلــوار  والعمــل، ال 

ســما الــوزارات األعضــاء يف »مجموعــة العمــل الوزاريــة حــول 

ــا.  ــية« وموظفهي ــدام اجلنس انع

وتتقــدم امجلعيــة بشــكر خــاص إىل فريــق العمــل الــذي معــل بكــد 
وإخــالص لكتابــة التقريــر وإخراجــه بصورتــه الهنائيــة.
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املقدمة

املقدمة 

إن تجسيــل الــوالدات بشــل مهنــي مينــح 
األفراد وجودًا قانونيًا وميّكهنم من ممارســة 
ــة  حقوقهــم والقيــام بواجباهتــم جتــاه الدول
اكمتــال وحتديــث  إىل  ويــؤدي  واملجمتــع. 
جســالت الدولــة وقيودهــا مــا يــح هلــا 
بأخــذ العــم جبميــع األفــراد املولوديــن عــى 
أرضهــا واخلاضعــن لســلطهتا. وكذلــك، فــإن 
النظــر  للــوالدة بغــض  الفــوري  التجسيــل 
عــن اجلنســية، هــو مــن احلقــوق األساســية 
لألطفــال الــي تنــص علهيــا اتفاقيــة حقــوق 
الــي  األخــرى  الدوليــة  واملواثيــق  الطفــل 

صــادق علهيــا لبنــان. 
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يوجــد اآلالف مــن عدميــي اجلنســية يف لبنــان ال وجــود قانونيــا 
ون مجموعــة متناســقة، إذ ميكــن قمســة األســباب  هلــم. ومه ال يشــلّ

ــة النعــدام جنســيهتم إىل فئتــني:  القانوني

بالفئــة  ســتعرف  )والــي  اجلنســية  عدميــي  مــن  األوىل  الفئــة 

التارخييــة أدنــاه( تتألــف مــن أوالد وأحفــاد ألخشــاص عدميــي 
اجلنســية يف األصــل وليســت لدهيــم قيــود يف لبنــان أو يف بلــد 
آخــر. لكــن معمظهــم يّدعــون أهنــم مــن أصــول عمثانيــة اكنــت 
ــب  ــيهتا مبوج ــأة جنس ــة ونش ــة اللبناني ــأة الدول ــد نش ــان عن يف لبن
القــرار 2825 الصــادر عــام 1924، بعــد تفــكك الســلطنة العمثانيــة 
أوائــل القــرن املــايض وزوال جنســيهتا. ومبوجــب القــرار املذكــور، 
هــؤالء األخشــاص يعتــربون لبنانيــني حمكــا. إال أن أصــول عدميــي 
ــام  ــدم القي ــدة يف حيهنــا، ع ــاروا، ألســباب ع ــؤالء اخت اجلنســية ه
باإلجــراءات الالزمــة للحصــول عــى اجلنســية اللبنانيــة ومل يشــاركوا 
يف اإلحصــاء الســاكين الــذي أجــري يف العــام 1932. وقــد تــرك 
ــدم  ــم للتق ــام فروعه ــم وأم ــاين املجــال مفتوحــا أمامه ع اللبن ــرشّ امل
إىل احملــامك بدعــاوى جنســية يف أي وقــت إلثبــات جنســيهتم 
ــوم  ــري مهنــم الي ــد يكــون مــن الصعــب عــى الكث ــة. ولكــن ق اللبناني
إثبــات اســتحقاقهم هلــذه اجلنســية التأسيســية بعــد مــرور أكــر مــن 

ــوب إثباهتــا.  ــع املطل ــرن عــى الوقائ ق

ــة  ــتعرف بالفئ ــي س ــية )ال ــي اجلنس ــن عدمي ــة م ــة الثاني ــا الفئ أم

اإلداريــة أدنــاه(، فيشــلّك عــدم تجسيــل والداهتــم هــو الســبب 

النعــدام جنســيهتم. فإمــا مه ولــدوا مــن أب حيمــل جنســية - لبنانيــة 
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يف الغالــب - أو مــن أصــول لبنانيــة مجسلــة. وبالتــايل فهــم عدميــو 
اجلنســية بالــرمغ مــن حيــازة آباهئــم أو أجــدادمه للجنســية. غــري أن 
ــة وعــدم  ــد األوالد يف الجســالت الرمسي ــام بإجــراءات قي ــدم القي ع
القيــام باإلجــراءات القضائيــة الالزمــة لوضــع حــد هلــذه احلالــة يف 

مــا بعــد، أدى إىل عــدم انتقــال هــذه اجلنســية إلهيــم. 

وتعــود أســباب عــدم تجسيــل والدات الفئــة الثانيــة بشــلك مهنــي 

إىل عوامــل عــدة مهنــا: اإلمهــال أو اجلهــل ألمهيــة تجسيــل الــوالدة، 
ال ســما ال ســما الذيــن يعيشــون يف مناطــق نائيــة أو الذيــن 
يفتقــدون الــويع الــالزم ألمهيــة التجسيــل، عــدم تجسيــل زواج األهل 
ــق  ــل املســتندات والوثائ ــازة األهــل لاكم ــة، عــدم حي ألســباب خمتلف
الالزمــة للقيــام بتجسيــل الــوالدة كعــدم اســتحصال األهــل عــى 
ــراءات  ــدد اإلج ــة والدة، تع ــم وثيق ــدم تنظمه ــوالدة أو ع ــادة ال هش
ــة  ــارشة لعملي ــري املب ــارشة وغ ــة املب ــن اللف ــد م ــا يزي ــا م وتعقيده
تجسيــل الــوالدة مــع احلاجــة إىل التنقــل بــني املختــار  واملستشــى 
وأكــر مــن مأمــور نفــوس ومــا يتطلبــه ذلــك مــن تعطيــل عــن العمــل 
ــل  ــة تجسي ــن ألمهي ــل الكثريي ــة إىل جه ــل. باإلضاف ــة تنق ــن لكف وم

ــوالدة. ال

“عــدمي  مبعــى  القيــد"  “مكتــوم  تعبــري  التقريــر  هــذا  يســتخدم 
اجلنســية"، حيــث أن هــذا التعبــري  يمشــل األخشــاص الذيــن لــدى 
أهلهــم قيــود لــدى الســلطات اللبنانيــة، مكــا تمشــل أيضــا األخشاص 
ــن أصــول عدميــة اجلنســية ال  ــة، واألخشــاص م ــن أصــول لبناني م

ــة.  ــود هلــا يف أي دول قي

املقدمة



   4

الــوالدة واجــراءات هــذا  التقريــر ملســار تجسيــل  يعــرض هــذا 
ــن أن  ــي ميك ــائل ال ــى املس ــوء ع ــليط الض ــدف تس ــل، هب التجسي
تتســبب بعــدم قيــام بعــض األهــل الــذي لدهيــم قيــود أحــوال خشصية 
بتجسيــل أوالدمه، وعــى طــرق لتحســني النظــام مــن مضــن االطــار 
القانــوين النافــذ حاليــا بغيــة معاجلــة هــذه املســائل وخفــض حــاالت 
عــدم تجسيــل الــوالدات وبالتــايل خفــض ظهــور حــاالت كمتــان قيــد.  

وهــو  يتضمــن خالصــة املعلومــات والنتــاجئ املبنيــة عى عــدة مصادر  
وأنشــطة قامــت هبــا امجلعيــة منذ العــام 2009.

ومــن بيهنــا، الدراســة القانونيــة الــي قامــت هبــا مجعيــة رّواد 
فرونتــريز حــول قوانــني وقواعــد اجلنســية يف لبنــان واألســباب املؤدية 
إىل انعــدام اجلنســية فيــه. ودراســة ميدانيــة مشلــت حــوايل 1000 
ــرش  ــل جنســية )مل تن ــا ال حيم ــد أفراده ــان أح أرسة مقمــة يف لبن

بعــد(. إىل جانــب التجربــة امليدانيــة للجمعيــة يف متابعــة حــاالت 
ــوالدات  ــل ال ــة، ودراســهتا لمنــاذج حــول اجــراءات تجسي ــد فردي قي
ــد  ــان، ســامهت يف حتدي ــن دول اخــرى يف ســياقات شــبهية بلبن م
الثغــرات يف نظــام تجسيــل الــوالدات يف لبنــان، ويف وضــع بعــض 
االقرتاحــات والتوصيــات األولّيــة – غــري الشــاملة أو احلريــة - 
لتحســني هــذا النظــام وتطويــره، تســتفيد مــن جتــارب هــذه الــدول يف 
تطويــر نظامهــا وإجراءاهتــا ومــن اخلــربات املرتامكــة لــدى املنمظــات 
ــن ان حتــدث  ــة ميك ــة معلي ــى مقارب ــاء ع ــك بن ــة. وذل ــة املعني األممي
تغيــريًا أو تطويــرًا عــى املديــني القصــري واملتوســط، توخيــا للفاعليــة 
وللحصــول عــى نتــاجئ رسيعــة وممكنــة التحقيــق. ال ســما أن بعــض 
اآلليــات ميكــن تعديلــه بقــرارات إداريــة مــن دون احلاجــة إىل تعديالت 
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قانونيــة، ومــن شــأهنا أن تعــاجل األســباب املؤديــة إىل كمتــان القيــد 
الــذي يســببه إمهــال األهــل وعــدم محتلّهــم ملســؤولياهتم. 

ومنــذ العــام 2011، بــدأت امجلعيــة مبناقشــة النتــاجئ والتوصيــات 
ــة معــل  ــار  مجموع ــدام اجلنســية يف إط ــول انع ــا ح ــة لعمله األولي
وزاريــة حــول انعــدام اجلنســية، تلتــم دوريــا وتضــم إىل جانــب 
مجعيــة رّواد فرونتــريز، لك مــن وزارة الداخليــة والبلديــات )مديرّيــة 
األحــوال الخشصّيــة ومديريــة األمــن العــام( ، وزارة الصحــة العامــة، 
وزارة العــدل، وزارة الشــؤون االجمتاعيــة، ووزارة الرتبيــة والتعلــم 
العــايل، ومنمظــات األمم املتحــدة املعنيــة. إىل جانــب سلســلة لقــاءات 
حواريــة ُعقــدت يف العــام 2014 مــع موظفــني إداريــني مــن وزارات 
مجموعــة العمــل عــى انعــدام اجلنســية، بالتعــاون مــع مفوضيــة 

األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني وبــدمع مــن املفوضيــة األوروبيــة.

مكــا قامــت امجلعيــة يف العــام 2014 بسلســلة لقــاءات مــع مكتــويم 
قيــد، ومــع خمتاريــن يف عــدد مــن األقضيــة اللبنانيــة تناولــت قضيــة 
ــاكليات  ــم واإلش ــد يف مناطقه ــويم القي ــروف مكت ــد وظ ــان القي كمت

الــي يعانــون مهنــا.  

أقسام التقرير

يقســم هــذا التقريــر  إىل فصلــني فيتنــاول الفصــل األول إشــاكليات 
توثيــق الــوالدة بشــقهيا املمتثلــني بهشــادة الــوالدة ووثيقــة الــوالدة، 
فمــا يتنــاول الفصــل الثاين إشــاكليات التــرحي بالــوالدة وتنفيذها، 

تلهيــا خالصــة عامــة.

املقدمة



الفصل األول

مسار توثيق الوالدة 
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الفصل األول: 
مسار توثيق الوالدة 

إشاكليات هشادة الوالدة

تبــدأ مواطــن اخللــل املؤديــة إىل عــدم تجسيــل الــوالدة وبالتــايل 
إىل كمتــان القيــد مــع هشــادة الــوالدة. وهشــادة الــوالدة يه 

املســتند الــذي يهشــد فيــه الخشــص الــذي أرشف عــى الــوالدة - 

طبيــب أو قابلــة قانونيــة - عــى حصــول هــذه الــوالدة حبضــوره 
وإرشافــه. 

الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 
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ومن أمه الثغرات الي ترتبط بهشادة الوالدة: 

عدم مهنجية هشادة الوالدة

مــن أســباب كمتــان القيــد عــدم حيــازة الكثرييــن هشــادات طبيــة 
بوالداهتــم، ممــا ميكــن أن ينعكــس عــى إماكنيــة اســتمكال توثيــق 

الــوالدة وبالتــايل عــدم إمــاكن تنفيذهــا. 

بيّنــت النتــاجئ األوليــة للدراســة امليدانيــة املذكــورة ســابقا أن %50 
ــود،  ــدى أهلهــم قي ــن ل ــة الذي ــة يف العين ــة اإلداري ــراد الفئ مــن أف
ويه نســبة ال بــأس هبــا، ليســت لدهيــم هشــادة والدة، وأدى هــذا 

االمــر إىل كمتــان قيــدمه بالتبعيــة. 

عــى الــرمغ مــن أن كمتــان القيــد ليــس نتيجــة حمتيــة يف حــال 
ــي أن  ــاب الهشــادة ال ين ــنّي أن غي ــع يب ــاب الهشــادة. فالواق غي

هنــاك إماكنيــة تجسيــل الــوالدة - وان اكن هــذا التجسيــل يتطلــب 
إجــراءات أكــر تعقيــدًا مــن الــوالدة املوثقــة بهشــادة، ويه حــال 
ــه،  ــد هشــادة بوالدت ــذي ال توج ــني ال ــن جمهول ــن والدي ــود م املول
ــذي  ــة للخشــص ال ــث ال أهلي ــة حي ــة طبي ــن دون معون ــود م واملول
يســاعد األم يف معليــة الــوالدة إلصــدار هشــادة والدة. هــذه 
املعطيــات تؤكــد إمــاكن تجسيــل الــوالدة مــن دون أن يكــون هنــاك 

هشــادة هبــا.

فــرمغ أن قانــون قيــد وثائــق األحــوال الخشصيــة ال ينــص عــى 
هشــادة الــوالدة، وبالتــايل ليســت إلزاميــة قانونــا حبــد ذاهتــا 

الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 
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الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 

يف مســار  تجسيــل الــوالدة، فــإن اإلجــراءات تشــري إىل عكــس 
ذلــك. فأكــد موظفــو األحــوال الخشصيــة يف اللقــاءات احلواريــة 
عــى أن هــذه الهشــادة مســتند ذات أمهيــة مــن أجــل التثبــت مــن 
حصــول الــوالدة ومــن معلوماهتــا. مــن ناحيــة أخــرى ألــزم قانــون 
اآلداب الطبيــة الطبيــب بتنظــم هشــادة والدة لــلك والدة جيرهيــا، 

يف خــالل ثالثــة أيــام عــى حصوهلــا. 

ــون  ــة مبوجــب قان ــوالدة إلزامي ــن هشــادة ال ــايل، وإن مل تك وبالت
قيــد وثائــق األحــوال الخشصيــة، فإهنــا إلزاميــة يف املســار الطيب 

وجيــب أن تصــدر مهنجيــا لــلك طفــل يولــد عــى يــد طبيــب.

إال أن الواقــع يبــنّي أن ليــس لك االطفــال حيصلــون عــى هشــادات 
ــب. ومــن  ــد طبي ــت والدهتــم متــت عــى ي ــا، وإن اكن والدة مهنجي
األســباب الــي تــؤدى إىل عــدم احلصــول عــى هشــادة والدة 

إجحــام املولـّـد - قابلــة قانونيــة أو طبيــب - عــن إصــدار الهشــادة 
بســبب عــدم تســديد األهــل لاكمــل أتعــاب الــوالدة. وعندمــا تكــون 
قــد جحتــم املستشــى عــن إعطــاء  الــوالدة يف املستشــى، 
الهشــادة لألهــل أيضــا يف حــال مل يســددوا اكمــل األتعــاب وإن 
قــام الطبيــب بتوقيعهــا، إذ أهنــا ســتصدر حتــت شــعار املستشــى 

ومبصادقهتــا. 

وعــى الــرمغ مــن عــدم إلزاميــة هشــادة الــوالدة بالنســبة لقانــون 
قيــد وثائــق األحــوال الخشصيــة مكــا ذكرنــا، تمكــن أمهيهتــا يف 
هــذا اإلطــار  مــن كوهنــا أصبحــت املســتند األســايس الــذي يــم 

بنــاء هيلع تنظــم وثيقــة الــوالدة الرمسيــة - الــي تقــدم إىل الدوائر 
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ــبة  ــل حصــول النس ــود -ال ســما يف ظ ــل املول ــة لتجسي الرمسي
الكــربى مــن الــوالدات يف املستشــفيات حيــث ال ميكــن لملختــار 

ــا  ــال عندم ــت احل ــا اكن ــوالدة مك ــول ال ــى حص ــد« ع أن »يهش
اكنــت الــوالدة تــم يف املــزل يف القريــة، مكــا أن املختــار الــذي 
يصــادق عــى وثيقــة الــوالدة مل يعــد بالرضورة عــى معرفة باألهل 
الذيــن يطلبــون منــه مصادقــة وثائــق والدة أطفاهلــم احلاصلــة يف 
منطقتــه إذ أهنــم قــد ال يكونــون مــن املنطقــة حيــث متــت الــوالدة 
وهيلع ال يعــرف بواقعــة امحلــل والــوالدة وال ميكنــه كذلــك االعمتــاد 
ــوع إىل هشــادة  ــم الرج ــا أن ي ــح عرف ــل، فأصب ــى كالم األه ع
الــوالدة لتنظــم الوثيقــة ومصادقهتــا. وهــذا األمــر يكتســب أمهيــة 
كــربى يف ظــل التعمــم الــذي صــدر عــن املديريــة العامــة لألحــوال 
الخشصيــة يف العــام 1988 وجعــل مصادقــة املولّــد عــى وثيقــة 
الــوالدة إلزاميــا لقبوهلــا، وهــذه املصادقــة تســتند يف الغالــب إىل 
الهشــادة الــي ســبق هلــذا املولّــد أن اصدرهــا. وهيلع، إن أمهيــة 
هشــادة الــوالدة يه ذات بعــد معــالين لتهسيــل املســار أكــر مــن 

كونــه قانونيــا. 

تصّور لملستقبل

مــن اآلليــات الــي تــرى امجلعيــة فعاليهتــا يف ســد الثغــرات 

املتعلقــة بهشــادة الــوالدة: 

الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 
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توحيد املستند املوّثق للوالدة

حبثــت مجعيــة رواد فرونتــريز يف إماكنيــة االســتغناء عــن هشــادة 
الــوالدة لتخفيــف املســار، واعمتــاد وثيقــة الــوالدة مبــارشة أســوة 
بالكثــري مــن الــدول حيــث يكــون هنــاك مســتند واحــد يوّثــق 
معلومــات الــوالدة وبيانــات األهــل وهــو الــذي ينّفذ لدى الســلطات. 

لكــن خــالل مســار العمــل ملســت امجلعيــة تفضيــل املعنيــني 
ــاء،  ــوالدة، مــن موظــي األحــوال الخشصيــة وخمتاريــن وأطب بال

باإلبقــاء عــى هشــادة الــوالدة. 

وهــذا مــا حــث امجلعيــة عــى أن تبحــث يف اآلليــات الــي ميكــن 
أن تســاعد عــى احلــد مــن عــدم مهنجيــة إصــدار هــذه الهشــادة 

يف احلــاالت حيــث يكــون إصدارهــا ممكنــا، ومهنــا:

التغطية الصحية 

تــرى امجلعيــة أنــه مــن املمكــن، عــى املــدى البعيــد، إجيــاد نظــام 
ــلك  ــة بش ــل تغــي مبوجبــه وزارة الصح ــد شــامل ومتاكم جدي
ــوالدات، عــى أن تســتوىف الرســوم الحقــا مــن  آيل تلفــة لك ال
رشاكت التأمــني أو الضــان اخلــاص أو الضــان االجمتــايع أو 
تعاونيــة موظــي الدولــة، وتكــون مســؤولة عــن التغطيــة الصحيــة 
للــوالدات عــى عاتقهــا حلــاالت الــوالدة الــي ال مضــان أو تأمــني 
يغطهيــا. وهــذا اإلجــراء مــن شــأنه أن يلــي أن خيفــف مــن 
ــع  ــدم دف ــي جحــة ع ــة، ويل ــن جه ــزل م ــوالدة يف امل ــاالت ال ح

الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 
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ــي تتســبب  ــة ال ــب أو املستشــى أو القابل ــاب الطبي ــل ألتع األه
ــان.   ــوم بعــدم إصــدار الهشــادة يف بعــض األحي الي

لكــن تبــني أن العامــل املــادي وعــدم توفــر المتويــل الــالزم لتوفــري 

ــه-  ــى أمهيت ــام -ع ــذا النظ ــل ه ــا  جيع ــة حالي ــة الصحي التغطي
مرشوعــا لملســتقبل، يتطلــب دراســة معمقــة وختطيطــا. 

تفعيل إلزامية إصدار الهشادة 

ومــن اآلليــات الــي ميكــن اعمتادهــا فــورًا  عــى املــدى القصــري 
القانونيــات  والقابــالت  واملستشــفيات  االطبــاء  الــزام  لتفعيــل 
مبهنجيــة  إصــدار هشــادات الــوالدة، ترى امجلعية وجــوب إصدار 
ــزم بإصــدار الهشــادة بغــض  ــل وزارة الصحــة يل ــن قب ــم م تعم
ــة اختــاذ إجــراءات  ــار، حتــت طائل النظــر عــن أي ســبب او اعتب
تأديبيــة حبــق املخالــف مــع إلزامــه بإصــدار الهشــادة، يف حــال 

الشــكوى. 

فــرمغ أن وزارة الصحــة وضعــت رمقــا ســاخنا 1214 ميكــن 
ــاء  ــن إعط ــد او املستشــى ع ــع املولّ ــال متن ــه يف ح االتصــال ب
هشــادة الــوالدة، لتقــوم باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة حبــق املخالــف 
للجمعبــة احمتــال حصــول  تبــني  الهشــادة.  بإصــدار  وتلزمــه 
ــر أن  ــادة والدة. وظه ــى هش ــل ع ــل األه ــث ال حيص ــاالت حي ح
بعــض األهــايل ال يطلبوهنــا حــى مــن املستشــفيات إال بعــد زمــن 
طويــل عــى الــوالدة. وهــذه املارســة ترتبــط، إىل جانــب املخالفــة 
املرتكبــة مــن قبــل املستشــى، بعــدم ويع األفــراد حلقوقهــم 
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ولوجــوب حصوهلــم عــى الهشــادة. األمــر الــذي جيــب أخــذه يف 
ــة مســتقبلية. ــار يف أي خط االعتب

وملعاجلــة ثغــرة الــويع باحلــق باحلصــول عــى هشــادة الــوالدة، 
تعتــرب امجلعيــة أن التوعيــة عــى هــذا احلــق مــن قبــل وزارة 
الصحــة، وعــى إماكنيــة الشــكوى عنــد انهتاكــه يه مســألة أولّيــة 

ــة الهشــادة. ميكــن ان تســامه يف احلــد مــن عــدم مهنجي

ــة أن يصــار   ــك عــى أمهي ــة كذل ويف هــذا اإلطــار، تشــدد امجلعي
إىل تفعيــل آليــات موجــودة يف إطــار القوانــني واإلجــراءات املرعيــة 
ــزام  ــا إذا دعــت احلاجــة، فتهســم يف مضــان ال ــا أو تعديله حالي
ــع بإصــدار  املستشــفيات بإصــدار الهشــادات، مــع إلزامهــا بالطب

الهشــادات يف حــال املخالفــة. 

ومــن تلــك اآلليــات اعتبــار مــدى الــزام املستشــى بإصــدار هشــادات 
الــوالدة مضــن معايــري االعمتــاد والتدقيــق الفــي والزيــارات امليدانيــة 
ــد  ــل وزارة الصحــة لتجدي ــن قب ــوم هبــا اللجــان املعمتــدة م ــي تق ال
اعمتــاد لملستشــفيات. هــذا باإلضافــة إىل اعمتــاد نظام تقــومي دوري 
ــا أو حسهبــا يف حــال  ــاء عــى تراخيصه فاعــل لملستشــفيات لإلبق
املخالفــة. هــذه اآلليــات توجــب كذلــك التعمــم عــى املستشــفيات بــأن 
حتتفــظ بجســالت بهشــادات الــوالدة تــم مقارنتــه مــع جســالت دخــول 

األمهــات للتوليــد. 
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عــدم توحيــد منــوذج هشــادة الــوالدة وعــدم 
ــة معلوماهتا كفاي

مــن اإلشــاكليات االخــرى املرتبطــة بهشــادة الــوالدة هــو أن الكثري 
مــن هشــادات الــوالدة ال تعــي املعلومــات الاكفيــة واملطلوبــة 
لتنظــم وثيقــة الــوالدة، مــا يفــرض عــى منمظهــا واملختــار االتاكل 
عــى املعلومــات الــي يعطهيــا األهــل والــي قــد ال تكــون دقيقــة 
يف حــال عــدم رجوعــه إىل مســتنداهتم الثبوتيــة، وذلــك قــد يكــون 
بســبب عــدم توحيــد شــلها. فهنــاك لــلك طبيــب أو مستشــى أو 

قابلــة منــوذج خمتلــف يتضمــن معلومــات خمتلفــة.

 

تصّور لملستقبل

توحيد منوذج هشادة الوالدة

ــة  ــة ناجتــة مــن عــدم دق ــوع أخطــاء يف تنظــم الوثيق ــا لوق تفادي
أو كفايــة املعلومــات يف الهشــادة، يبــدو رضوريــا توحيــد منــوذج 
ــم التعمــم عــى مــن  ــر  أن ي ــل تقدي ــوالدة. أو عــى أق ــة ال وثيق
يصــدرون الهشــادة بوجــوب تضميهنــا املعلومــات األساســية الــي 
جيــب أن تتوفــر اكمس األم واألب ورمق الجســل وتــارخي عقــد 
ــد  ــود ول ــا اكن املول ــل وإذا م ــاكن والدة الطف ــارخي وم ــزواج وت ال
حيــا أم ال. وجيــب التشــديد كذلــك عى رضورة اعمتاد املستشــى 
عــى املســتندات الثبوتيــة لألهــل عنــد إصدارهــا هشــادة الــوالدة 
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والتدقيــق فهيــا.  ومــن املمكــن أن تكــون الهشــادة مطبوعــة تفاديــا 
لألخطــاء الكتابيــة وتوخيــا للدقــة. 

وعملــت امجلعيــة أن لــدى وزارة الصحــة توجهــا بإقــرار المنــوذج 
ــى املستشــفيات  ــدًا لتعممــه ع ــوالدة، متهي ــد لهشــادات ال املوح
ــك تشــدد  ــوالدة. لذل ــني بال ــاء املعني ــات واألطب ــالت القانوني والقاب
امجلعيــة عــى رضورة املــي يف هــذا التوجــه ملــا لــه مــن فائــدة 

يف حتســني مســار تجسيــل الــوالدات.
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ار
ص

خت
با

ترى امجلعية أن احلل األنسب هو إلغاء هشادة 
الوالدة واالكتفاء بوثيقة الوالدة مكستند يوّثق 

الوالدة.

يف حال اإلرصار عى إبقاء الهشادة، ترى وجوب 
جعلها أوتوماتيكية  فور حصول الوالدة عى أن 

تعاقب اجلهات املسؤولة عن منحها يف حال ختلفت 
عن ذلك. 

وترى امجلعية  كذلك رضورة تأمن تغطية حصية 
اكملة للوالدات ما يليغ العامل املادي يف عدم 

احلصول عى هشادة الوالدة.

وتؤكــد ايضــًا عــى رضورة توحيــد منــوذج هشــادة 
الــوالدة. 
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مناذج من دول أخرى

العراق

مبوجــب قانــون تجسيــل الــوالدات والوفيــات رمق 148 لســنة 1971 
املعــدل عــام 1983 يقــوم الطبيــب املولّــد أو املمرضــة او القابلــة 

املجازتــان بالتوليــد بتنظــم هشــادة والدة ]مبثابــة وثيقــة الــوالدة يف 

لبنــان[ وتوقيعهــا وإرســال الهشــادة - بعــد مصادقهتــا مــن رئيــس 

املؤسســة الصحيــة - إىل الســلطة الصحيــة املختصــة لتجسيلهــا 
يف جســل الــوالدات وإرســاهلا إىل دائــرة األحــوال املدنيــة املختصة، 
وذلــك خــالل مهلــة 15 يومــا مــن الــوالدة. وتعــى نخســة إىل 
ــن  ــة م ــة بنخســة ثالث ــة الصحي ــظ املؤسس ــة وحتتف أحصــاب العالق
الهشــادة. وتعمتــد اآلليــة عيهنــا يف حــال قــام الطبيــب أو املمّرضة أو 
القابلــة املجــازة بالــوالدة خــارج املؤسســات الصحيــة، عــى أن تكــون 
املهلــة ثالثــني يومــا مــن تــارخي وقــوع الــوالدة داخــل املــدن ومخســة 
وأربعــني يومــا يف القــرى واألريــاف. ويفــرض عــى املولـّـد االحتفــاظ 

بنخســة عــن الهشــادة )بــداًل مــن املؤسســة الصحيــة(. 

وتــدّون املعلومــات عــى هشــادة الــوالدة باالســتناد إىل دفاتــر نفــوس 
األبويــن أو  هويــة األحــوال املدنيــة هلــا، إن وجــدت، ويشــار إىل رمق، 
الصحيفــة والجســل واحملافظــة. واذا تعــّذر احلصــول عــى وثيقتــني 
ــن  ــوان م ــه األب ــا يقدم ــات اســتنادا إىل م ــدون املعلوم ــني فت املذكورت

مســتندات رمسيــة أخــرى.

الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 



18    أنا مجّسل

إشاكليات وثيقة الوالدة

مثملــا توجــد إشــاكليات ترتبــط بهشــادة الــوالدة، مثــة إشــاكليات 
ــإن  ــوالدة، ف ــادة ال ــس هش ــوالدة. فبعك ــة ال ــازة وثيق ــط حبي ترتب
وثيقــة الــوالدة إلزاميــة يف مســار تجسيــل الــوالدة، إذ أهنــا 
ــوس.  ــر النف ــوالدة يف دوائ ــذ عــى أساســه ال ــذي تنف املســتند ال
ومــن دون وثيقــة والدة ال ميكــن التــرحي بالــوالدة، األمــر الــذي 
ــدم تجسيلهــا وبالتــايل إىل كمتــان القيــد.  يــؤدي حمكــا إىل ع

ــذه اإلشــاكليات:  ــن ه وم

عدم مهنجية تنظمي وثيقة الوالدة 

بينــت الدراســة امليدانيــة املذكــورة ســابقا أن وثيقــة الــوالدة ال 
ــل  ــوالدة. ب ــدت هشــادة ال ــو وج ــى ول ــم بشــلك مهنــي ح تنظ
أظهــرت العينــة  أن47% مــن مــن األفــراد ال ميلكــون وثيقــة 
والدة، رمغ أن 48% مهنــم لدهيــم هشــادات والدة و52% ليســت 

والدة. هشــادة  لدهيــم 

ورمغ عــدم االرتبــاط اجلوهــري بــني وثيقــة الــوالدة وهشــادة 
الــوالدة، يبــى عــدم حيــازة الهشــادة أحــد األســباب الرئيســية 
يف عــدم تنظــم الوثيقــة. أمــا عــدم تنظــم وثيقــة والدة بالنســبة 
ملــن لديــه هشــادة فيعــود يف غالــب األحيــان إىل األهــل أنفهســم، 
فــال يقومــون هبــذا االجــراء بشــلك مهنــي، ظنا مهنــم أن هشادة 
الــوالدة اكفيــة، وذلــك العتبــارات مرتبطــة باجلهــل واإلمهــال. ال 
ســما أن اإلجــراءات احلاليــة تــرتك أمــر نظــم الوثيقــة لألهــل.

الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 



أنا موجود    19

تصّور لملستقبل

ــن تنظــم  ــن أن تضم ــي ميك ــات ال ــد البحــث يف بعــض اآللي بع
ــري  ــع املعاي ــود بشــلك مهنــي، متاشــيا م ــلك مول ــة والدة ل وثيق
الدوليــة. توصلــت امجلعيــة إىل بعــض النقــاط الــي يمكــن العمــل 

علهيــا لتحســني مســار اإلجــراءات املتبعــة لتوثيــق الــوالدات. 

تفعيل دور املستشىف يف تنظمي الوثيقة

تــربز يف هــذا اإلطــار بشــلك خــاص أمهيــة توحيــد مــاكن وزمــان 
تنظــم وثيقــة الــوالدة مــع إصــدار هشــادة الــوالدة فــور حصوهلــا.

فمكــن لألخشــاص الذيــن يولهيــم القانــون حــق تنظــم الوثيقــة، 
ــام  ــا يف املستشــى أو أم ــويل أن ينمظوه أي األب أو األم أو ال
ــي  ــات ال ــى املعلوم ــاًء ع ــك بن ــزل، وذل ــة يف امل ــة القانوني القابل
يضعهــا املــرشف عــى الــوالدة حــول املولــود وتفاصيــل الــوالدة، 
وتلــك الــي تؤخــذ مــن األوراق الثبوتيــة الــي يعطهيــا األهــل 
ــن شــأنه أن  ــا م ــة. م لملستشــى أو لملســاعد يف تنظــم الوثيق
ــم  ــل أو جهله ــاالت إمهــال األه ــن احمت ــاكن م ــدر اإلم ــف ق خيف

ــة.  ــة تنظــم الوثيق ألمهي

ويعمتــد هــذا االقــرتاح أساســا عــى دور املستشــى وهشادهتــا 
ــة  ــون ضامن ــوالدة وإماكنيهتــا مكؤسســة أن تك ــى حصــول ال ع

ــواردة فهيــا.  ــوالدة ودقــة املعلومــات ال إلصــدار  وثيقــة ال
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املستشــفيات  ملوظــي  تدريبيــة  دورات  تنظــم  أيضــا  وميكــن 
واملختاريــن حــول تنظــم وثائــق الــوالدة ومصادقهتــا يف حــال مت 

ــى. ــة يف املستش ــم الوثيق ــة بتنظ ــرتاح امجلعي ــاد اق اعمت

وال يبــدو هــذا االقــرتاح بعيــدًا مــن الواقــع أو غــري معــي، إذ 
تبــني للجمعيــة أن هنــاك مبــادرة يف هــذا االجتــاه عــى مســتويات 
القــرار يف لبنــان. حيــث أكــّدت وزارة الصحــة عزمهــا عــى 
إصــدار تعمــم إىل املستشــفيات يلزمهــا بإصــدار وثيقــة الــوالدة 

ــط(.  ــوالدة فق ــس هشــادة ال ــة )ولي الرمسي

وحــى الســري  بتلــك اخلطــوة، تــرى امجلعيــة أمهيــة أن تضمــن 
املستشــى مهنجيــة تنظــم الوثيقــة. كأن يــم التعمــم عــى 
الوثيقــة  بتنظــم  القيــام  بإبــالغ األهــل بوجــوب  املستشــفيات 

ومصادقهتــا فــورًا - أي خــالل مهلــة ال تتخــى اليومــني مــن 

حصــول الــوالدة - قبــل إخــراج الطفــل مــن املستشــى، حبيــث ال 
يــم إخــراج الطفــل مــن املستشــى مــن دون وثيقــة مصادقــة مــن 
ــاب  ــن الذه ــذ. وميك ــة للتنفي ــة قابل ــح الوثيق ــك لتصب ــار. وذل املخت
ــة  ــزم األهــل باحلصــول عــى رمق وارد للوثيق ــك فيل ــن ذل ــد م أبع

ــن املستشــى. ــود م ــل إخــراج املول قب

ــني  ــاون ب ــامه وتع ــار تف ــن وضــع  إط ــة، ميك ــذه اآللي ــل ه ولتفعي
املستشــفيات واملختاريــن تهســل معليــة تنظــم ومصادقــة الوثيقــة، 
كأن يكــون هنــاك نظــام مــداورة بــني املختاريــن الذيــن تتبــع هلــم 
ــة إىل  ــة يومي ــارات ميداني ــار  بزي ــوم املخت ــث يق املستشــى، حي
املستشــى يصــادق خالهلــا عــى وثائــق الــوالدة احلديثــة، وهــو 
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مــا ميكــن أن يهّســل معــل املختــار  أيضــا ويضمن تنظــم الوثائق. 
ــني املستشــفيات  ــط ب ــن الرب ــن املمك ــامه، م ــذا التف وبانتظــار  ه
ــون دور املستشــى  ــث يك ــري عضــوي حبي ــن بشــلك غ واملختاري
االســتحصال عــى موعــد لألهــل لــدى املختــار  ذات االختصــاص 
لتنظــم ومصادقــة وثيقــة الــوالدة، تفاديــا ألي إربــاك أو ضيــاع. 
ــام  ــد املستشــفيات بأمســاء وأرق ــب أكــر مــن تزوي ــك ال يتطل وذل
هواتــف وعناويــن املختاريــن يف منطقهتــا للتواصــل معهــم هبــذا 

الشــأن.

تلكيــف موظفــن مــن وزارة الصحــة لــإرشاف 
عــى توثيــق الــوالدات 

ــه مــن املمكــن أن جُيــرى اعمتــاد  تــرى مجعيــة رواد فرونتــريز أن
موظــف مــن وزارة الصحــة يف املستشــفيات تكــون مهمتــه التأكــد 
مــن تنظــم هشــادة الــوالدة ووثيقة الــوالدة وإحضار وثائــق الوالدة 

يوميــا - مبعيــة األهــل أو مــن دوهنــم - إىل أحــد املختاريــن الذيــن 
تتبــع املستشــى لدوائــرمه ملصادقهتــا.

ــامه يف  ــن أن يس ــة ميك ــن وزارة الصح ــف م ــف موظ ــإن تلي ف
تنظــم املســار حيــث يتأكــد مــن أنــه يــم توثيــق لك والدة.  وإذا 
اكنــت هنــاك مشــلة يف عــدم قــدرة املختــار عندهــا أن يهشــد عى 
تواقيــع األهــل، وبالتــايل ال ميكنــه االكتفــاء بتوقيــع املوظــف وان 
ــام إدارة املستشــى.،  ــه وأم ــوا بالفعــل أمام ــد وقع اكن األهــل ق
فمكــن أن ينحــر  دور املوظــف بالتثبــت مــن إصدار املستشــى 
لهشــادة الــوالدة وإرشــاد األهــل إىل املختــار لتنظــم الوثيقــة 
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ــة، أو عــى األقــل ميكــن تليــف  أو مرافقهتــم خــالل هــذه العملي
عــى  الدوريــة  بالرقابــة  القضــاء  طبيــب  او  املراقــب  الطبيــب 
ــن  ــوالدة م ــق ال ــوالدة وتنظــم وثائ ــة إصــدار هشــادات ال مهنجي

خــالل جســالت املستشــفيات. 

أمــا بالنســبة للــوالدات احلاصلــة خــارج املؤسســات االستشــفائية 
أي يف املنــازل عــى يــد طبيــب او قابلــة قانونيــة، فمكــن أن تــم 
مصادقــة وثيقــة الــوالدة املوّقعــة مــن قبــل القابلــة أو الطبيــب يف 
املــزل فــورًا مــن قبــل خمتــار  احمللــة الــذي ُيســتدىع إىل املــزل، 
ويف حــال غيــاب املختــار موّقتــا، يرســل األهــل الوثيقــة إىل مكتبــه 

خــالل مهلــة ال تتعــدى اليومــني.
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مناذج من دول أخرى

بنغالدش

ــون عــى  ــن يعمل ــوزارة الصحــة الذي ــني التابعــني ل ــف املوظف مت تلي
ــرب  ــدين ع ــل امل ــلطات التجسي ــاعدة س ــال مبس ــح لألطف ــراجم تلقي ب
ــق  ــم وثائ ــال ليصــار  إىل تنظ ــول والدات األطف ــات ح مجــع معلوم
الــوالدة بعــد محــالت توعيــة عــى التلقيــح وبــراجم نقالــة للقيــام 

ــا.  ــح دوري بالتلقي

حيــث يرتكــز النظــام عــى وضــع مســؤولية مجــع املعلومــات 
حــول الــوالدات احلاصلــة عــى عاتــق العاملــني يف إطــار برنــاجم 
التلقيــح، ومه أخشــاص مّلفــون بالعمــل مــع املجمتــع مــن مضــن 
النظــام الــي. حيــث يقــوم هــؤالء جبمــع املعلومــات حــول 
الــوالدات عــرب اســتخدام منــاذج حمــددة، يف أماكــن معلهــم 
املختلفــة، ويصادقــون عــى هــذه املعلومــات مث ينقلوهنــا اىل 
ماكتــب الجســل املــدين احملليــة. وبعــد أن تــم معليــة التجسيــل، 
تنظــم الوثائــق وتعــاد اىل مراكــز التلقيــح مــع البوليــس احملــي، 
ليــم توزيعهــا عــى األهــل أو األوليــاء يف مراكــز التلقيــح مــن قبــل 

ــز.  ــذه املراك ــني يف ه العامل

وهــو منــوذج قابــل لالعمتــاد يف لبنــان عــرب بــراجم التلقيــح 
اإللــزايم املجــاين لألطفــال عــى حســاب وزارة الصحــة عــى أن 
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تكــون هــذه الــرباجم مهنجيــة وتمشــل امجليــع مبــن فهيــم ســاكن 
الناطــق الريفيــة والنائيــة واملجمتعــات الفقــرية، وذلــك يكــون دوريــا 
خــالل الســنة األوىل عــى الــوالدة ويــم التعــاون بشــأنه مــع 
املختاريــن واملســتوصفات ومراكــز الشــؤون االجمتاعيــة للوصــول 

إىل األهل. 

اإلمارات العربية املتحدة 

تقــوم املستشــى الــي ولــد فهيــا الطفــل بإصــدار بيــان والدة 

يتضمــن معلومــات املولــود اجلديــد ]مــا يــوازي هشــادة الــوالدة يف 

لبنــان[. مث، للحصــول عــى هشــادة امليــالد مــا يــوازي وثيقــة الــوالدة 
يف لبنــان.، يــم التوجــه إىل مكتــب وزارة الصحــة يف اإلمــارة 
الــي ولــد فهيــا الطفــل مــع  بيــان الــوالدة الصــادر مــن املستشــى 

ــة لألهــل.  واملســتندات الثبوتي

ويف حــال الــوالدة يف مستشــى حكــويم، يــم احلصــول عــى 
هشــادة امليــالد مــن املستشــى مبــارشة.
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ــه مــن الــرروري أن  يــم تنظــمي  ــة أن ــرى امجلعي ت
الوثيقــة يف املستشــىف فــور الــوالدة وحتــت رقابــة 
وزارة الصحــة وبنــاء عــى املســتندات الثبوتيــة لالهل 
عــى أن تــم مصادقهتــا فــورا قبــل اخــراج الطفــل مــن 
املستشــىف عــر ارســاء آليــة تعــاون بــن املستشــفيات 
بــن  مــداورة  نظــام  هنــاك  يكــون  كأن  واملختاريــن 
املختاريــن الذيــن تتبــع هلــم املستشــىف، حيــث يقــوم 
املختــار  بزيــارات ميدانيــة يوميــة إىل املستشــىف 

ــة.  ــوالدة احلديث ــق ال يصــادق خالهلــا عــى وثائ

ومــن املمكــن أن ُيــرى اعمتــاد موظــف مــن وزارة 
ــن  ــد م ــه التأك ــون مهمت الصحــة يف املستشــفيات تك
مهنجيــة تنظــمي هشــادة الــوالدة ووثيقــة الــوالدة. 

عدم مصادقة بعض املختارين لوثيقة الوالدة 

مــن املســائل الــي تعيــق مســار  تنظــم وثيقــة الــوالدة، أن بعــض 
املختاريــن يرفضــون املصادقــة عــى وثيقــة الــوالدة مــن دون وجــه 
حــق، وذلــك إذا اكنــت األم يه مــن نمّظهــا خوفــا مــن إنــاكر األب 
ــذي  ــون ال ــص القان ــة ن ــف رصاح ــذه ممارســة ختال ــوة، وه لألب

يعــي األم حــق تنظــم الوثيقــة عــى قــدم املســاواة مــع األب.
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وأبــدى غالبيــة املختاريــن الذيــن التقهتــم امجلعيــة دمعهــم هلــذا 
التوجــه املعمتــد، انطالقــا مــن عقليــة تعتــرب  أن األب هــو املســؤول 
عــن أمــور العائلــة وال بــد مــن احلصــول عــى موافقتــه قبــل وضــع 
ــاد  ــول اعمت ــك لقب ــوالدة وكذل ــة ال ــى امســه يف وثيق ــود ع أي مول

االمس الــذي ختتــاره األم. 

تصّور لملستقبل

تدريب املختارين

ــب  ــم تدري ــة أن ي ــى أمهي ــة ع ــار، تشــدد امجلعي ــذا اإلط يف ه
ــك،  ــوالدة وأحصــاب احلــق بذل ــق ال ــن حــول تنظــم وثائ املختاري
وحــول مفهــوم إنــاكر االبــوة وقرينــة البنــوة الرشعيــة يف ظــل 
ــد  ــن بوجــوب التقي ــر  املختاري ــرة تذك ــع إصــدار مذك ــزواج. م ال
ــة رفضهــم  ــة وعــدم أحقّي ــون بالنســبة ملنمظــي الوثيق بنــص القان
مصادقــة الوثيقــة إذا اكن منمّظهــا مــن بــني األخشــاص أحصــاب 

ــك.  ــوين بذل احلــق القان

عدم ملء منوذج وثيقة الوالدة بدقة

ومــن بــني العوائــق وأســباب التأخــري  يف مســار التجسيــل بعــض 

األخطــاء الــي حتصــل يف تنظــم وثيقــة الــوالدة )مــن قبــل 

ــل األحــوال  ــن قب ــرتد م ــان(، ف ــار يف معظــم األحي األهــل واملخت

الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 



أنا موجود    27

الخشصيــة. ومــن هــذه األخطــاء مــا يقــع يف امس املولــود، واللغــط 
بــني ذكــر و أنــى، أو عــدم إيــراد تواقيــع الهشــود أو أرقــام 

ــالدمه.   ــوارخي مي ــم أو ت هواتفه

وتقــع هــذه االخطــاء ألســباب عــدة مهنــا أن املختاريــن يّتلــون يف 
بعــض األحيــان عــى املعلومــات الــي يعطهيــا األهــل وليــس عــى 
مســتنداهتم الثبوتيــة مكــا تفــرض اإلجــراءات، مــا يــؤدي إىل عــدم 
ــة إىل  ــع يف الوثيقــة. هــذا باإلضاف ــي توض دقــة املعلومــات ال
أن بعــض املختاريــن غــري مؤهلــني وال يعرفــون القــراءة والكتابــة 
ــن  ــد م ــا يزي ــم، م ــام مبهامه ــم للقي ــاعدين هل ــون مس ــث يّلف حي
ــن نســبة األخطــاء إذ ميلؤهــا  ــوالدة وم ــق ال ــة تنظــم وثائ صعوب

هلــم أخشــاص ال يعرفــون شــياًئ عــن املعطيــات املطلوبــة فهيــا.

هــذا باإلضافــة إىل ان المنــوذج حبــد ذاتــه ال يتضمــن تعلمــات 
أو رشوح للخانــات الــي يتضمهنــا. مــا قــد يشــلك ايضــا مشــلة 

بالنســبة لألفــراد إذا رغبــوا مبــلء الوثيقــة بأنفهســم. 

وهــذه اإلشــاكلية ال تــؤدي بذاهتــا إىل كمتــان القيــد إذ أن الوثيقــة 
ــف  ــايل يتوق ــا، وبالت ــرّد لتصحيحه ــرحي هبــا وت ــد الت ــوّرد عن ت
العمــل مبهلــة الســنة للقيــد اإلداري. إال أن كمتــان القيــد قــد 
ــة نتيجــة لتقاعــس  ــة غــري مبــارشة يف هــذه احلال حيصــل بطريق
األهــل عــن تصحيــح الوثيقــة واســتمكال املســار، مــا يــؤدي إىل 

ــة.  ــود واكتســابه اهلوي ــل املول عــدم اســتمكال تجسي

الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 
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تصّور لملستقبل

التعممي باملستندات الدامعة لتنظمي الوثيقة

ــى  ــم ع ــوري التعم ــدى الف ــم يف امل ــة أن ي ــرى امجلعي ــك ت لذل
املختاريــن بوجــوب االلــزام باملســتندات الثبوتيــة لألهــل عنــد 
تنظــم وثيقــة الــوالدة، وتدريهبــم عــى كيفيــة مــلء وثيقــة الــوالدة. 

تعديل منوذج وثيقة الوالدة

ولتجنــب حصــول أخطــاء يف تنظــم وثيقــة الــوالدة ميكــن أن تؤدي 
إىل تأخــري مســار تجسيــل الــوالدة أو  إىل كمتــان القيــد بشــلك 
غــري مبــارش، تقــرتح مجعيــة رّواد أن يــم حتديــث الوثيقــة إلضافــة 
تعلمــات حــول كيفيــة ملهئــا ورشح خاناهتــا، وذلــك بالتعــاون مــع 
ــة يف  املنمظــات املتخصصــة، عــى أن تضــاف املعلومــات  التالي

أســفل الوثيقــة:

املــواد القانونيــة ذات العالقــة أحصــاب احلــق بتنظــم   •  
علهيــا.  املصادقــة  وكيفيــة  حمتوياهتــا  الوثيقــة، 

املستندات الالزم تقدميها لتنظم الوثيقة ومصادقهتا.  •  

رشوح للك من خاناهتا ومى متأل ومن قبل من.   •  

احلاالت اخلاصة )أب مكتوم القيد، أب »قيد الدرس«(.  •  

أسباب عدم املصادقة من قبل املختار يف حال عدم املصادقة.  •  

الفصل األول: مسار توثيق الوالدة 
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أســباب رفــض مأمــور النفــوس اســتالم الوثيقــة يف حــال   •  
الرفــض.

ــه،  ــد ذات ــة: حب ــوذج الوثيق ــص من ــل ن ــرتاح تعدي ــة إىل اق إضاف

حبيــث يســتبدل »رمق قيــد الوالديــن االســايس«  بـــ »مــاكن إقامــة 

األب« مكــا جــاء يف القانــون حرفيــا و»مــاكن إقامــة األم« )يف 

حــال مولــود خــارج الــزواج(. وتضــاف خانــات جلنســية األب واألم 

)مبــا فهيــا عدميــو اجلنســية(. 

توفري منوذج وثيقة الوالدة الكرتونيا

وتــرى امجلعيــة كذلــك أنــه مــن املهــم أن يــم توفــري منــوذج وثيقــة 

الــوالدة بشــلك الكــرتوين - ال ســما يف املستشــفيات -  يف حــال 
افــرتاض أن اقــرتاح تنظــم الوثيقــة يف املستشــى مت تبنيــه، 
ليــم تنظمهــا إلكرتونيــا تفاديــا لألخطــاء الكتابيــة أو أي التبــاس 
يف اخلــط أو الكتابــة، وذلــك أســوة بالمنــاذج املتوفــرة الكرتونيــا 
عــى مواقــع الســفارات اللبنانيــة يف اخلــارج، لكــن األمــر حيتــاج 
إىل بعــض التدقيــق ملعرفــة إذا مــا اكن األمــر ممكنــا يف ظــل 
القانــون احلــايل الــذي  يشــري إىل الكتابــة عــى الوثيقــة وبالتــايل 

قــد يتطلــب األمــر تعديــاًل قانونيــا جلعلهــا مطبوعــة.
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ــى  ــات ع ــض املعلوم ــة بع ــه إضاف ــة أن ــرى امجلعي ت
وثيقــة الــوالدة الــي مــن شــأهنا مــن جتعلهــا واحضة 
وممهنجــة، فضــاًل عــن رضورة توفــري منــوذج الوالدة 

إلكرتونيــًا.

مكــا تــرى امجلعيــة انــه يــب التعممي عــى املختارين 
باعمتــاد األوراق الثبوتيــة لألهــل عنــد مصادقهتــم 

عــى الوثيقــة.

ال
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الفصل الثاين: 

مسار الترصحي بالوالدة وتنفيذها  

ــة رّواد أن %42  ــة الــي قامــت هبــا مجعي بينــت الدراســة امليداني
مــن العّينــة والداهتــم غــري  مجسلــة رمغ أن آبــاءمه أو أجــدادمه 
ميلكــون اجلنســية، وبالتــايل ميكهنــم احلصــول علهيــا مبجــرد 

ــل والدهتــم.  تجسي
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اشاكليات الترصحي بالوالدة وتنفيذها

ــا  ــددة، مهن ــا متع ــوالدة وتجسيله ــرحي بال ــدم الت إن أســباب ع
ــل  ــط بعــدم إمكــال املراحــل واملســتندات الالزمــة مــن قب مــا يرتب
األهــل، ومهنــا مــا يعــود لإلمهــال أو اجلهــل بأمهيــة التجسيــل أو 
بإجراءاتــه ومهلــه. األمــر الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل كمتــان قيــد 

املولــود. 

يف  األهــل  عــى  كبــري  بشــل  االتــاكل 
بالــوالدة  التــرصحي 

إن االتــاكل عــى األهــل يف مســار التــرحي بالــوالدة ميكــن أن 
ــني  ــني أو جاهل ــة يف حــال اكن األهــل مهمل ــود حضي جيعــل املول
ــاكل أيضــا إىل  ــذا االت ــؤدي ه ــل. وي ــرحي والتجسي ــة الت بعملي
كمتــان قيــد املولــود عندمــا يتقاعــس األهــل عــن القيــام باإلجراءات 
بســبب تشــعب اخلطــوات املطلوبــة الســتمكال مســار التجسيل يف 
غيــاب التــرحي اآليل بالــوالدة، ومــا تشــله هــذه اإلجــراءات مــن 
عــبء بالنســبة لبعضهــم ال ســما عندمــا يكــون هــؤالء مــن الفقراء. 
وهــذا العــبء يمتثــل بوجــوب التنقــل بــني املستشــى واملختــار قبــل 
التــرحي، وإىل دوائــر النفــوس عنــد التــرحي بالــوالدة، مث إىل 
دائــرة نفــوس أخــرى للتنفيــذ، مــا يعــي وجــوب تفرغهم عــن معلهم 

لتكريــس وقــت إلجنــاز املعامــالت ودفــع بــدالت تنقــل.   

الفصل الثاين: مسار الترحي بالوالدة وتنفيذها 
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تصّور لملستقبل

مبــا أن القانــون مل حيــّدد مــن جيــب أن يقــوم بالتــرحي وال اآلليــة 
املّتبعــة، وبالتــايل ميكــن أن يقــوم بالتــرحي أي مــن األخشــاص 

الذيــن ميكهنــم أن ينمظــوا أو يوقعــوا عــى وثيقــة الــوالدة. 

وهنــاك تعديــالت قابلــة للتنفيــذ مــن املمكــن إدخاهلــا إىل  املســار 
مــن خــالل االســتغناء عــن بعــض اخلطــوات أو حتديهثــا لتهسيــل 

ــود - ســواء  ــل لك مول ــم تجسي ــه ومضــان أن ي املســار وترسيع

اكنــت والدتــه يف املستشــى او خارجهــا - بطريقــة تتفادى إمهال 
األهــل أو جهلهــم وختفــف العــبء اإلداري يف الوقــت عينــه، وذلــك 
ملنــع الوقــوع يف كمتــان القيــد نتيجــة هــذه العوامــل. مــع التأكيــد 
عــى أن اهلــدف ليــس إلغــاء دور األهــل بــل إجيــاد آليــة ال تضــع 
املولــود يف موقــع الضحيــة، ال ســما إذا اكنــت هنــاك صعوبــة يف 

اإلجــراءات بالنســبة إىل البعــض. 

الترصحي مبارشة من قبل جهة حصية 

ميكــن أن تعــى اجلهــة الصحيــة املرشفــة عــى الــوالدة صالحيــة 
تبليــغ الســلطات املعنيــة هبــا فقط عى أن تســتمكل هذه الســلطات 
بــايق املســار  وصــواًل إىل تنفيــذ الــوالدة، أو صالحيــة التــرحي 

الاكمــل بوثيقــة الــوالدة متهيــدًا لتنفيذها. 
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الفصل الثاين: مسار الترحي بالوالدة وتنفيذها 

التبليغ بالوالدات

ــد أو القابلــة  مــن املمكــن أن تقــوم اجلهــة الصحيــة )الطبيــب املولّ
ومه مــن األخشــاص الذيــن يوجــب القانــون توقيعهــم عــى وثيقــة 

الــوالدة أو املستشــى( بتبليــغ اجلهــة املعنيــة بتجسيــل الــوالدات 
حبصــول والدة، عــرب  إرســال إشــعار  بالــوالدات احلاصلــة إىل 

ــا  ــذي حييله ــوالدة )ال ــاكن ال ــص حســب م ــوس املخت ــور النف مأم

اىل الدائــرة املختصــة يف حــال اكنــت الــوالدة ألجنــيب(، مــع 
معلومــات عــن األهــل وجنســيهتم ووســيلة االتصــال هبــم، ويإعــالم 
ــك  ــون ذل ــا يك ــا عندم ــوالدة وتنفيذه ــرحي بال ــة الت ــل ملتابع األه

ممكنــا. 

دوري  جــدول  إعــداد  عندهــا  املعنيــة  املدنيــة  اجلهــة  وتتــوىل 
بالــوالدات لرصــد الــوالدات احلاصلــة، والتواصــل بشــلك مبــارش 
أو عــن طريــق املختــار  مــع األهــل الذيــن يتضــح أن لدهيــم قيــود 

)أي باســتثناء مكتــويم القيــد( أو األجانــب، والذين ال يعمدون إىل 
التنفيــذ خــالل مهلــة معينــة، للطلــب مهنــم احلضــور والتــرحي. 

تســتوجب هــذه اآلليــة وضــع اجــراءات واحضــة بــني مجيــع 
األطــراف ونظــام برجمــة خــاص. ويه تهســم يف احلــد مــن 
حــاالت عــدم التجسيــل بالــوالدات مكــا يف إحصــاء لك الــوالدات 

احلاصلــة. 
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الترصحي بالوالدات

مكــا ميكــن أن يقــوم الطبيــب املولّــد - عــن طريــق املستشــى 

حيــث متــت الــوالدة - أو القابلــة القانونيــة بعمليــة التــرحي عــن 
ــة املختصــة مبــارشة، عــرب إرســال وثيقــة  ــوالدة للجهــات املدني ال
الــوالدة املكمتلــة واملصادقــة حســب األصــول إىل مأمــور النفــوس 

يف حملــة حصــول الــوالدة )والــذي حييلهــا اىل اجلهــة املعنيــة يف 

حــال اكن املولــود مــن أب أجنــيب(، عــى أن تكــون اآلليــة منمّظــة 
ــا  ــق الصــادرة عهن ــن الوثائ ــاظ بنســخ م ــم االحتف ــة وي وممهنج
ــي جيــري  ــة ال ــن الوثيق ــل نخســة ع وبجســل هبــا ويعــى األه

التــرحي هبــا، أســوة مبــا حيصــل يف دول أخــرى )راجــع منــوذج 

العــراق يف الصفحــة رمق كــذا(. 

ــة.  ــة احمللي ــق الســلطة الصحي ــة عــن طري وميكــن أن تكــون اآللي
فبعــد أن تصــاَدق الوثيقــة مــن قبــل املختــار بالتعــاون مــع إدارة 
املستشــى أو يف املــزل، تقــوم املستشــى أو القابلــة بإبــالغ 
ــاء  ــه، وإعط ــوالدة إلي ــة ال ــوالدة وإرســال وثيق ــب القضــاء بال طبي
األهــل نخســة عــن الوثيقــة الــي جيــري التــرحي هبــا. عــى أن 
يبلّــغ طبيــب القضــاء مأمــور نفــوس القضــاء بالــوالدات احلاصلــة 
لديــه عــرب إرســال الوثائــق بالربيــد اإلداري، ويبلـّـغ وزارة الصحــة 
ــق  ــظ بجســل بالوثائ ــل اإلحصــاءات وحيتف ــن أج ــا م بنســخ مهن

الــي يــّرح هبــا وبنســخ عهنــا. 

يبدو  حتويل مســار الترحي إىل مســار آيل من املستشــى إىل 
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االحــوال الخشصيــة آليــة معليــة رمغ أن امجلعيــة ملســت مــن خالل 
ــرأي  ــك بســبب ال ــات وذل ــض التحفظ ــني بع ــع املعني نقاشــاهتا م
ــؤولية  ــعروا باملس ــل وأن يش ــى دور األه ــاء ع ــذ اإلبق ــذي حيب ال
ــط  ــق راب ــن رغبهتــم خبل ــد م ــوالدة والتأك ــق ال ــة توثي جتــاه أمهي
قانــوين مــع املولــود الــذي جيــري تجسيلــه مــن جهــة أخــرى، أو 
ــود  ــل مول ــواز تجسي ــدم ج ــة وع ــة الخشصي ــن احلري ــا م انطالق
عــى خانــة األهــل مــن دون أن يكونــوا حارضيــن يف العمليــة 
بالاكمــل. ذلــك نظــرًا ألمهيــة تجسيــل الــوالدة وجوهريهتــا كوهنــا 
تصنــع قيــدًا جديــدًا واإلدارة مســؤولة عــن التأكــد مــن واحملافظــة 

عــى حصــة القيــود. 

ومــن البدهيــي أن اعمتــاد املكننــة مــن شــأنه أن يهّســل ويــرّسع 
هــذا املســار ويضمــن الرقابــة عــى حســن ســريه.

الترصحي من قبل املختار

يف املــدى الفــوري، وألن إرســاء آليــة التــرحي إىل األحــوال 
الخشصيــة مــن قبــل جهــة حصيــة يتطلــب وضــع إجــراءات وآليــات 
معــل قــد تســتغرق وقتــا، ميكــن أن تكــون اآلليــة عــرب قيــام هــذه 
ــوالدة  ــة ال ــوالدة بوثيق ــل ال ــار  حم ــغ خمت ــة بتبلي ــة الصحي اجله
بالتــوازي مــع تبليــغ مأمــور النفــوس، وبإرشــاد األهــل إىل املختار  
ــوالدات  ــار بالتــرحي بال ــوم املخت ــة. عــى أن يق ــة الوثيق ملصادق
ــن  ــت م ــد التثب ــق األصــول وبع ــا وف ــى وثائقه ــي يصــادق ع ال

ــا  ــذي حييله ــص )ال ــوس املخت ــور النف ــل إىل مأم مســتندات األه

اىل الدائــرة املختصــة إذا اكن املولــود مــن أب أجنــيب( ويبلّــغ 
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األهــل بذلــك ويعطهيــم نخســة عــن الوثيقــة الــي جيــري التــرحي 
هبــا وبالوثيقــة املــوّردة. 

مــن شــأن هــذه اآلليــة ختفيــف العــبء عــن اكهــل األهــل وتوفــري 
الوقــت لــدى اإلدارة، حيــث أن خمتــارًا واحــدًا ميكــن أن يــّرح 
بيمنــا يف حــال اكن  عينــه،  الوقــت  الــوالدات يف  مــن  بعــدد 
ــع  ــايط م ــى االدارة التع ــل ســيكون ع ــل األه ــن قب ــرحي م الت

ــق. ــذه الوثائ ــدد ه ــن األخشــاص عــى ع ــدد م ع

عــى أنــه ال بــد مــن وضــع آليــات لملراقبــة والتثبــت مــن الــزام 
املختاريــن باملســؤولية املولكــة إلهيــم. ويبــى مــن مســؤولية األهــل 
ــة  ــار للتثبــت مــن قيامــه بالتــرحي خــالل املهل املتابعــة مــع املخت
ــل املكننــة أمه وســيلة  واحلصــول منــه عــى مــا يثبــت ذلــك. ومتّث
مــن وســائل الرقابــة عــى حســن ســري هــذا النظــام وعــى فعاليته.

ترى امجلعية أنه من املهم جدًا أن يم الترصحي 
بالوالدة من خالل اجلهات الصحية ال سميا الطبيب 
املوّلد من خالل  املستشىف أو القابلة القانونية، أاكن 

ذلك الترصحي مبارشة مع األحوال الخشصية، أو 
عر طبيب القضاء ومنه إىل األحوال الخشصية.
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عدم اماكن الترصحي بالريد 

ــربز  ــوالدة، ت ــل بال ــّرح األه ــث ي ــايل حي ــام احل ــل النظ يف ظ
أيضــا إشــاكلية عــدم اعمتــاد الربيــد املضمــون، ووجــوب احلضــور 
ــت  ــن وق ــك م ــه ذل ــا يعني ــع م ــوس، م ــر النف ــا  إىل دوائ خشصي
ــق  ــد يعي ــا ق ــة، م ــاز املعامل ــي إلجن ــص املع ــى الخش ــة ع ولكف

ــن إمتــام اإلجــراءات. البعــض ع

ــا أن  ــوالدة طامل ــن ألي اكن أن يــرح بال ــه ميك ــن أن ــرمغ م وبال
ــة،  ــل باكمتــال الوثيق ــة والعــربة ليســت بالوســيلة ب ــة مكمتل الوثيق

ــات  ــيعود إىل »مندرج ــة س ــوال الخشصي ــف األح ــث أن موظ حي

الجســالت« املوجــودة لديــه أي إىل مجموعــة الوثائــق عــن العائلــة 
اعمتــاد  اآلن  حــى  منعــت  عقبــات  هنــاك  أن  يبــدو  واألهــل، 
ــن  ــت م ــن التثب ــن اإلدارة م ــدم متك ــل بع ــون، تمتث ــد املضم الربي
هويــة األخشــاص الذيــن يقومــون بالتــرحي ومــن املعلومــات 
ــة  ــود ألمهي ــالمة القي ــى س ــا ع ــر وحرصه ــن الزوي ــا م وختوفه
الواقعــة، فضــاًل عــن األخطــاء الــي حتصــل يف وثائــق الــوالدات 
أو النقــص يف املســتندات أو املعلومــات فيتوجــب التواصــل مــع 
ــح، وإال قــد تتوقــف  أحصــاب العالقــة إلبالغهــم بوجــوب التصحي
متابعــة معليــة التجسيــل وبالتــايل ميكــن ان يــؤدي ذلــك إىل توريــد 
ــح.  ــد التصحي ــذ بع ــد إىل حــني التنفي ــط وكمتــان القي ــة فق الوثيق

ويف حــال مبــادرة األهــل للقيــام باالستفســار لــدى اإلدارة وعملهم 
ــل احلضــور الخشــي.  ــن املفّض ــون م ــح، يك ــوب التصحي بوج
وهــذا األمــر ينطبــق أيضــا عــى التنفيــذ حيــث ُتعــى نفــس 
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املــربرات للحضــور الخشــي، فقــد ال يكــون زواج األهــل مجساًل 
فــال ميكــن بالتــايل قيــد الــوالدة بشــلك آيل وجيــب عندهــا إبــالغ 
األهــل بوجــوب القيــام مبعاملــة تجسيــل الــزواج أوال، وقــد تكــون 
هنــاك إشــاكليات أخــرى حتــول دون التنفيــذ بشــلك آيل وفــوري 
ــع التشــديد عــى ن  ــع أحصــاب العالقة.م وتســتلزم التواصــل م

الــوالدة تــوّرد يف لك هــذه احلــاالت.

تصّور لملستقبل

اعمتاد الريد املضمون للترصحي بالوالدة

مبــا أن القانــون ينــص عــى آليــة الربيــد املضمــون يف ســياقات 

أخــرى )عندمــا ال يكــون هنــاك مأمــور نفــوس يف حمــل حصــول 

ــون يف  ــد املضم ــة اعمتــاد الربي ــة إماكني ــرى امجلعي ــوالدة(. ت ال
مجيــع املراحــل تهسيــاًل ملســار التــرحي، مــع وضــع آليــة تعــاون 
بــني اإلدارة والربيــد حتــدد إجــراءات وتدابــري التــرحي بالربيــد 

حســب جنســية األب أو وضعــه القانــوين )لبنــاين، أجنــيب، قيــد 

ــرتف  ــذي تع ــرشيع ال ــري ال ــود غ ــال املول ــدرس( أو األم يف ح ال
بــه أم لبنانيــة وإجــراءات للتصــارحي مــن قبــل مؤسســات الرعايــة 

ــة.  اإلجمتاعي

احلضــور  مــربرات  ينــي  املضمــون  الربيــد  آليــة  واعمتــاد 
الخشــي ال بــل يزيــد مــن دقــة املتابعــة ومهنجيهتــا. حيــث 
ان هــذه اآلليــة تفــرتض مــن جهــة أن حيــدد املرســل عنوانــا 
واحضــا ملراســلته وإبالغــه بوصــول الربيــد أو بــأي رد آخــر، 
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تكــون اإلدارة حصلــت عــى وســيلة االتصــال عنــد احلاجــة. أمــا 
ــد  ــود كــون موظــف الربي بالنســبة إىل التخــوف عــى حصــة القي
ليــس متخصصــا باألحــوال الخشصيــة، فــإن موظــف الربيــد هــو 
معمتــد يف ســياقات أخــرى وجُيــرى تدريبــه للتأكــد مــن املعلومــات 
ــك ميكــن  ــة، وكذل ــاء عــى مســتندات موثوق ــدم أمامــه بن ــي تق ال
ميكــن إلــزام الخشــص املعــي بالتوقيــع أمامــه وأن يقــوم املوظــف 
ــة  ــة مــا جيعــل معلي ــة اكمل ــاق مســتندات املعامل بالتأكــد مــن إرف
التــرحي أهســل وأرسع وأكــر دقــة مــا يوفــر وقــت وجهــد عــى 
موظــي االدارة ويضمــن دقــة وحصــة اإلجــراءات. وجُيــرى توريــد 
الوثيقــة بتــارخي إرســال الربيــد ألن هــذا التــارخي يعمتــد كتــارخي 
ــة،  ــة أخطــاء مادي ــت الوثيق ــة، ويف حــال تضمن التــرحي بالوثيق
ــب  ــل صاح ــن قب ــوان احملــدد م ــى العن ــد ع ــوّردة بالربي ــرد م ت
ــن أن  ــاك ختــوف م ــود هن ــايل ال يع ــا.  وبالت ــة لتصحيحه العالق
ــاع  ــد يف حــال أي خطــأ او تأخــري إىل ضي ــؤدي اعمتــاد الربي ي

ــد اإلداري.  ــة للقي املهل

ــد  ــة الربي ــاد آلي ــى اعمت ــة ع ــت اإلدارة املركزي ــال حتفظ ويف ح
ــة  املضمــون، ميكــن عــى األقــل اعمتــاد الربيــد كوســيلة اختياري

ــة. ال إلزامي

الفصل الثاين: مسار الترحي بالوالدة وتنفيذها 
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ترى امجلعية رضورة اعمتاد الريد املضمون 
للترصحي، بعد أن يم االتفاق عى اآللية الي 
تضمن فاعليته، مكا هو احلال مع الكثري من 

الوثائق الرمسية والثبوتية الي يستخدم الريد 
فهيا.

االتاكل عى األهل الستمكال تنفيذ الوالدة

ــب  ــن، يوج ــد الوالدي ــاكن قي ــري م ــوالدة يف غ ــت ال ــال اكن يف ح
ــتندات إىل  ــلم املس ــوالدة أي تس ــرحي بال ــم الت ــون أن ي القان

قــم األحــوال الخشصيــة يف مــاكن إقامهتــا احلقيــي )ســكهنا( 
إلرســاهلا للتنفيــذ إىل موظــف األحــوال الخشصيــة يف مــاكن 
قيدمهــا األصــي، أي جيــب أن حتــال إىل مأمــور نفــوس مــاكن 
القيــد. وهــذا اإلجــراء وضعــه املــرّشع  يف االســاس تهسيــاًل 
عــى املواطنــني فــال يتوجــب علهيــم التنقــل إىل مأمــور نفوهســم 
إليــه  تســم  وإمنــا  الخشصيــة  أحواهلــم  بوقوعــات  للتــرحي 

ــوس ســكهنم.  ــور نف ــن مأم ــة م باإلحال

ــني  ــة ب ــا إذ أن اإلحال ــبء معلي ــراء حتــّول إىل ع ــذا اإلج ــن ه لك
مأمــوري النفــوس تــم عــن طريــق األهــل  أنفهسم وليــس بالربيــد 
اإلداري، واالعتبــارات تعــود يضــا إىل عــدم رسعتــه وفاعليتــه، مــع 
مــا يعنيــه ذلــك مــن وقــت وتفــرغ ولكفــة تنقــل عــى األهــل. ويف 

ار
ص

خت
با
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حــال أمهــل املــّرح امكــال االجــراء، تبــى الــوالدة مــوّردة فقــط 
وال تجســل وبالتــايل يبــى املولــود مكتــوم القيــد إىل حــني إهنــاء 

املســار.  

تصّور لملستقبل

حتسن الريد اإلداري

مــع األخــذ باالعتبــار  أن مســألة الوقــت ليســت جوهريــة يف حــال 
ــة  ــد التــرحي هبــا ينــي  أمهي ــة عن ــد الوثيق ــذ إذ أن توري التنفي
ــى  ــت منطــي يب ــة يف وق ــت، رمغ أن إجنــاز املعامل ــل الوق عام
رضوريــا حرصــا عــى ســالمة القيــود وعــى تطابقهــا مــع واقــع 
األخشــاص مــن جهــة، وعــى عــدم إبقــاء األفــراد مكتــويم القيــد 
ــد  ــاد الربي ــن األفضــل اعمت ــون م ــة. يك ــني إجنــاز املعامل إىل ح
اإلداري إلحالــة وثائــق الــوالدة املــّرح هبــا مــن قبــل اجلهــة 

ــذ.   ــة بالتنفي ــة املعني ــرحي اىل اجله مســتملة الت

وبالطبــع يكــون العمتــاد املكننــة يف األحــوال الخشصيــة دور 
جوهــري يف حتســني وترسيــع التنفيــذ، عــى أن توضــع اآلليــات 

ــك.    ــراءات املالمئــة لذل واالج

ترى امجلعية أنه ال بد من اعمتاد الربد اإلداري 
إلحالة وثائق األحوال الخشصية بشل آيل 

وتلقايئ بن األقالم والدوائر املعنية. 

الفصل الثاين: مسار الترحي بالوالدة وتنفيذها 
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إن نظــام تجسيــل الــوالدات يف لبنــان هــو نظــام قــدمي، معّقــد 
ــد  ــان إىل كمتــان قي ــن األحي ــري م ــؤدي يف الكث ــد ي ومتشــعب. وق
أخشــاص ال يدخلــون مضنــه أو مضــن إجراءاتــه. وفضــاًل عــن 
التعقيــدات املوجــودة فيــه، فــإن هــذا النظــام ال يمشــل مجيــع أبعــاد 
الــوالدات وال مجيــع الــوالدات الــي حتصــل يف لبنــان. وهــذه يه 
ــن ال  ــال، الذي حــال األخشــاص عدميــي اجلنســية عــى ســبيل املث
ــل  ــون مــن تجسي ــايل ال يمتكن ــدى الســلطات، وبالت جســالت هبــم ل
ــة يف أي جســالت  ــق احواهلــم الخشصي والدات أوالدمه. إذ ال توّث
ويعيشــون من جيل إىل آخر  كأخشاص يف الظل وغري  موجودين. 
وهــذا يشــلك خمالفــة فاحضــة ملعايــري حقــوق اإلنســان األساســية، 
ال ســما حلــق لك إنســان بوجــود. ومــن املســائل األخــرى الــي ال 
يمشــل النظــام احلــايل توثيقهــا بشــلك متاكمــل، الــوالدة يف املــزل 
مــن دون معونــة طبيــة. فــإذا مل تعــد تلــك الــوالدات منتــرشة بشــلك 
واســع يف املجمتــع اللبنــاين،  فإهنــا ال تــزال قامئــة يف املجمتعــات 
القابــالت،  أو  بــدالت األطبــاء  لدفــع  الــي ال تســتطيع  الفقــرية 
وكذلــك االمــر بالنســبة إىل ســاكن املناطــق النائيــة حيــث ال تتواجــد 

ــة.  ــوالدات الطارئ مستشــفيات مكــا يف حــاالت ال

خالصة
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جيــب أن يــم إصــالح نظــام تجسيــل الــوالدات اللبنــاين، مــن أجــل 
ــن  ــة، وم ــن جه ــان م ــة يف لبن ــوالدات احلاصل ــاالت ال مشــل لك ح
ــة متاشــيا  أجــل مكننــة لك جســالت وإجــراءات األحــوال الخشصي
ــن شــأن هــذا أن  ــة أخــرى.  وم ــن جه ــويج م ــع التطــور التكنول م

ــوالدات.  ــل ال ــا يف حتســني نظــام تجسي يلعــب دورًا جوهري

إن إعــادة نظــر شــاملة ومتاكملــة يف النظــام تتطلــب وقتــا طويــاًل. 
لــذا، سيســمتر العمــل باجتــاه هــذا الغــرض البعيــد مــن خــالل 
مجموعــة العمــل حــول انعــدام اجلنســية، بغيــة التوصــل إىل نظــام 
ــة ومتطــورة  ــل شــامل ومتاكمــل مبــي عــى إجــراءات حديث تجسي
وآليــة وممكننــة، وال تتــلك عــى مبــادرة األهــل.  ومبوجــب مثــل هــذا 
النظــام الــذي يهّســل إجــراءات التجسيــل احلاليــة وجيعلهــا متاحــة 
للجميــع، يكــون التــرحي بالــوالدة وتجسيلهــا آليــا لــلك مولــود 
فــور والدتــه بغــض النظــر عــن أي اعتبــار، مــا يــؤدي إىل الوقايــة 
مــن كمتــان القيــد. مــع أخــذ احلاجــة إىل احملافظــة عــى ســالمة  
القيــود وعــى فعاليــة العمــل اإلداري باالعتبــار مــن جهــة، وااللــزام 
باملعايــري  الدوليــة حلقــوق اإلنســان مــن جهــة أخــرى.  هــذا النظــام 
جيــب أن مجيــع الــوالدات احلاصلــة يف لبنــان مــن دون أي اســتثناء 
ويســد لك الثغــرات ومواطــن الفــراغ املوجــودة يف النظــام احلــايل، 

مــع لك مــا قــد يســتدعيه مــن تعديــالت قانونيــة. 

ــامئ  ــام الق ــر مل يتخــط مناقشــة النظ ــذا التقري ــن ه وألن اهلــدف م
ــع إىل أحصــاب  ــات ترف ــا بشــلك أويل هبــدف وضــع اقرتاح حالي
القــرار لتحويلهــا إىل سياســات إذا أمكــن، فإننــا نتــوق أن يكمتــل 
هــذا النقــاش يف مناقشــات معّمقــة ومرّكــزة عــى مســتوى أحصــاب 
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القــرار، هبــدف التطويــر العمــي  لنظــام تجسيــل الــوالدات يف 
ــان. لبن

مكــا نأمــل أن يســتمكل هــذا احلــراك مــن خــالل لقــاءات حمليــة مــع 
ــة للتوعيــة حــول أمهيــة  ــة الوطني مكتــويم القيــد ومــن خــالل امحلل
ــن  ــادرة م ــام 2015 مبب ــي ســتنطلق يف الع ــوالدات ال ــل ال تجسي
امجلعيــة ورشاكهئــا ودمع وزارات مجموعــة العمــل، بوســائل متنوعة 
مهنــا اإلعــالم ونــرش املعرفــة واللقــاءت مــع اجلهــات املدنيــة املعنيــة.  

خالصة
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ــة ذات  أمه النصــوص القانوني
العالقــة

• املــادة 1 مــن االتفاقيــة بشــأن وضــع االخشــاص 
عدميــي اجلنســية

"عديــم الجنســية هــو كل شــخص ال تعتــربه اي دولــة مواطنــا فيهــا مبقتــى 

قانونها"

االتفاقيــة بشــأن وضــع األشــخاص عدميــي الجنســية، اعتمدهــا يف 28 

املجلــس  عقــده  اىل  دعــا  مفوضــن  مؤمتــر   1954 ســبتمرب  أيلــول 

االقتصــادي واالجتامعــي بقــراره 526 ألــف )د- 27( املؤرخ يف 26 نيســان/

أبريــل 1954، املــادة 1، مفوضيــة االمــم املتحــدة لحقوق االنســان، حقوق 

ــاف،  ــاين(، ق ــزء الث ــد االول )الج ــة، املجل ــوك دولي ــة صك ــان، مجموع االنس

ــى ــرة ع ــون، ص 849، متوف ــأ والالجئ ــام الجنســية وامللج الجنســية وانع

http://www2.ohchr.org/english/law/stateless.htm 

ترجمة غري رسمية متوفرة عى

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html 

أمه النصوص القانونية ذات العالقة
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• املادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل

ــه الحــق منــذ والدتــه يف  ــه فــورا ويكــون ل "1. يســجل الطفــل بعــد والدت

ــق يف  ــكان، الح ــدر اإلم ــه ق ــون ل ــية، ويك ــاب جنس ــق يف اآتس ــم والح اس

ــام". ــى رعايته ــه وتلق ــة والدي معرف

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق واالنضــامم 

ــاين/ ــن الث ــؤرخ يف 20 ترشي ــة 44/25 امل ــة العام ــرار الجمعي ــب ق مبوج

1989 نوفمرب 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

مصادقــة مــن قبــل لبنان مبوجــب القانون رقــم 20 تاريــخ 30/10/1990 

»اجــازة انضــامم لبنــان اىل اتفاقيــة هيئــة االمــم املتحدة لحقــوق الطفل«

االحــوال  وثائــق  قيــد  قانــون  مــن   11 املــادة   •
لخشصيــة  ا

»إن الترصيــح بحــدوث والدة يجــب ان يكــون لــدى موظــف االحــوال 

الشــخصية يف خــالل ثالثــن يومــا عــى الــوالدة. أمــا  وثيقــة الــوالدة فيجــب 

ان يضعهــا ويوقعهــا االب او االم او الــويل او الطبيــب او القابلــة ثــم يصــدق 

املختــار عــى صحــة التوقيــع«. 

قانــون قيــد وثائــق األحــول الشــخصية صــادر يف 7 كانــون االول 1951 

)القانــون ال يحمــل رقــام(، الجريــدة الرســمية رقــم 50 تاريــخ 12/12/1951
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األحــوال  وثائــق  قيــد  قانــون  مــن   12 املــادة   •
لخشصيــة  ا

"بعــد انقضــاء ســنة عــى تاريــخ الــوالدة ال ميكــن قيــد املولــود اال مبقتــى 

قــرار قضــايئ يصــدر يف غرفــة املذاكــرة بنــاء عــى طلــب النيابــة العامــة او 

صاحــب العالقــة".

االول  كانــون   7 يف  صــادر  الشــخصية  األحــول  وثائــق  قيــد  قانــون 

ــخ  ــم 50 تاري ــمية رق ــدة الرس ــام(، الجري ــل رق ــون ال يحم 1951 )القان

12/12/1951

األحــوال  وثائــق  قيــد  قانــون  مــن   13 املــادة   •
لخشصيــة  ا

"يجــب ان يذكــر يف وثيقــة الــوالدة الســنة والشــهر واليــوم والســاعة التــي 

جــرت الــوالدة فيهــا وجنــس املولــود واســم العلــم الــذي يســمى بــه 

ــكان  ــم وم ــم وعمره ــم وصناعته ــاهدين وكنيته ــم االب واالم والش ــع اس م

ــم". اقامته

االول  كانــون   7 يف  صــادر  الشــخصية  األحــول  وثائــق  قيــد  قانــون 

ــخ  ــم 50 تاري ــمية رق ــدة الرس ــام(، الجري ــل رق ــون ال يحم 1951 )القان

12/12/1951

أمه النصوص القانونية ذات العالقة
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• املــادة 18 مــن قانــون قيــد وثائــق األحــوال 
لخشصيــة  ا

"ان الولــد الــذي يولــد يف مــكان غــري املــكان الــذي يكــون فيــه محــل اقامــة 

ــكان  ــده يف امل ــري قي ــود االب، يج ــدم وج ــد ع ــه عن ــه او الم ــي البي حقيق

الــذي يكــون فيــه محــل اقامــة والديــه الحقيقــي وتكتــب لــه وثيقــة والدة 

ــخصية  ــوال الش ــم األح ــلم إىل قل ــن 11 و13 وتس ــكام املادت ــى اح مبقت

ــة  ــخصية يف الجه ــوال الش ــف األح ــالها إىل موظ ــة الرس ــة أو املحل يف القري

التــي يكــون فيهــا محــل الوالديــن االصــي".

االول  كانــون   7 يف  صــادر  الشــخصية  األحــول  وثائــق  قيــد  قانــون 

ــخ  ــم 50 تاري ــمية رق ــدة الرس ــام(، الجري ــل رق ــون ال يحم 1951 )القان

12/12/1951

االحــوال  وثائــق  قيــد  قانــون  مــن   21 املــادة   •
لخشصيــة ا

"اذا مل يكــن يف القريــة التــي ولــد فيهــا الولــد موظــف لالحــوال الشــخصية 

ميكــن تقديــم الوثيقــة بالربيــد املضمــون". 

االول  كانــون   7 يف  صــادر  الشــخصية  األحــول  وثائــق  قيــد  قانــون 

ــخ  ــم 50 تاري ــمية رق ــدة الرس ــام(، الجري ــل رق ــون ال يحم 1951 )القان

12/12/1951

أمه النصوص القانونية ذات العالقة
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• املادة 7 من قانون تعديل قانون اآلداب الطبية 

"عــى الطبيــب ان يحــرر شــهادة والدة ويوقعهــا خــالل ثالثــة ايــام عمــل عــن 

كل عمليــة والدة اجراهــا".

قانــون تعديــل قانــون اآلداب الطبية ، قانون رقــم 240 تاريخ 22/10/2012 

تعديــل بعــض احــكام القانــون 288 تاريــخ 22/2/1994 )اآلداب الطبيــة(، 

الجريــدة الرســمية رقم 45 تاريــخ 25/10/2012

أمه النصوص القانونية ذات العالقة 





مجعيــة رّواد فرونتــرز يه منمظــة غــر حكوميــة لبنانيــة ال تتــوىخ 
الــرحب، بــدأ  أعضاؤهــا نشــاطهم الدفــايع يف جمــال اهلجــرة القرسيــة 
يف العــام 1999، ويه هتــدف إىل تعزيــز وتوطيد ثقافة حقوق اإلنســان 
املجّســدة يف الرشعــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان ويف الدســتور اللبناين 
وذلــك عــى املســتويني الفــردي وامجلــايع، وهتــدف كذلــك إىل محايــة 
ــاع  ــات والدف ــراد وامجلاع ــة لألف ــات العام ــوق األساســية واحلري احلق

عهنــا مــن دون متيــز.

تعمــل مجعيــة رّواد فرونتــرز مــن أجــل إجيــاد بيئــة محايــة لالجئني 
ولعدميــي اجلنســية يف لبنــان، وذلــك انطالقــا مــن مبــدأ أســايس 
حيــرك لك نشــاط امجلعيــة ويمتثــل حبــق الالجئــني وعدميــي اجلنســية 
بالعيــش بكرامــة وبالمتتــع بامحلايــة مــن أي خطــر وحبقــوق اإلنســان. 
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