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مقدمة
يتناول هذا الدليل اإلجراءات والخطوات الالزمة لتسجيل والدة األطفال رسمياً لدى املديرية 

العامة لألحوال الشخصية أو مديرية شؤون الالجئني، وهام الجهتان الحكوميتان املتخصصتان 

بهذا التسجيل – عندما يكون ممكنا ويكون لألهل قيود-   وذلك لتجنب الوقوع يف كتامن 

القيد الذي يؤدي إىل الحرمان من الحقوق األساسية.

ينحرص الدليل بالفئات التي ميّكنها القانون اليوم من تسجيل أوالدها، أي الفئات  التي ميلك 

آباؤها قيوداً لدى السلطات املعنية. وهو ال يدخل يف تفاصيل اإلجراءات التي ميكن أن تؤدي يف 

وقت الحق إىل تسجيل الوالدات التي ال ميكن تسجيلها حاليّاً، أي األشخاص الذين يحتاجون إىل 

إثبات جنسية أصولهم أوالً للتمكن من تسجيل الوالدة الحقاً. 
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تعمل جمعية رّواد فرونتريز مع رشكائها عىل نرش الوعي حول تسجيل الوالدات والحّد من ظاهرة مكتومي القيد 

يف لبنان. فال ميكن أن يتصور إنسان املعاناة الكبرية التي يعاين منها عدميو الجنسية  يف لبنان. فهم محرومون من 

الوصول إىل أبسط الحقوق اإلنسانية نتيجة لعدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية. إنهم يعيشون فعالً بني »الظل والذل« 

وهو عنوان دراسة وضعتها جمعية رّواد فرونتريز يف العام 2011 وتناولت قوانني وقواعد الجنسية يف لبنان 

واألسباب املؤدية إىل انعدام الجنسية فيه. 

 وإذا كانت تلك الدراسة بيّنت اإلشكاليات القانونية التي تحول بني عدميي الجنسية وبني نيل حقوقهم األساسية 

وأولها االعرتاف بوجودهم، فإن دراسة ميدانية ثانية نّفذتها الجمعية بيّنت الكثري من أسباب انعدام الجنسية أو ما 

يعرف بكتامن القيد. وشملت تلك الدراسة غري املنشورة نحو ١٠٠٠ أرسة مقيمة يف لبنان من األرس التي تحوي عىل 

األقل فرداً واحداً ال يحمل جنسية. 

وكان الفتاً أن نحو نصف العينة التي شملتها الدراسة امليدانية تنتمي إىل عائالت لديها سجالّت قيود، غري أن 

أفرادها أصبحوا مكتومي القيد بسبب عدم تسجيل الوالدات لدى السلطات اللبنانية املختصة، ما يعني أن عدم 

تسجيلهم هو ما حرمهم من األوراق الثبوتية الرسمية التي تعرتف بهم وتسمح لهم مبامرسة الكثري من الحقوق. 

وهم سيبقون عىل هذه الحالة من املعاناة والتهميش إىل حني تقّدم ذويهم أو تقّدمهم بأنفسهم بدعاوى قيد 

نفوس لتسجيلهم. 

ومل  يؤدِّ عدم تسجيل الوالدات إىل تزايد عدد مكتومي القيد فحسب بل أّدى كذلك إىل استمرار هذه الظاهرة من 

جيل إىل آخر. لذا كان ال بد من البحث يف األسباب الحقيقية التي تدفع بعض األهل إىل عدم تسجيل الوالدات، 

فتبنّي أن ذلك مرده إىل عوامل عّدة يختلط فيها اإلهامل بالجهل، فضالً عن تعقيد اإلجراءات والفقر. 

فوفق الدراسة امليدانية، تبنّي أن أهم األسباب لعدم التسجيل تتلّخص بالنقاط التالية:

جهل األهل وإهاملهم تسجيل الوالدة مع السلطات املعنية، أو عدم إكاملهم عملية التسجيل. 	• 	

عدم استحصال األهل عىل شهادة الوالدة أو عدم تنظيمهم وثيقة والدة. 	• 	

عدم حيازة األهل كامل املستندات والوثائق الالزمة للقيام بتسجيل الوالدة. 	• 	

عدم تسجيل األهل زواجهم ألسباب مختلفة. 	• 	

الكلفة املبارشة وغري املبارشة لعملية تسجيل الوالدة مع الحاجة إىل التنقل بني املختار واملستشفى  	• 	
وأكرث من مأمور نفوس، وما يتطلبه ذلك من تعطيل عن العمل ومن كلفة تنّقل.

ملاذا هذا الدليل؟
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تشّعب مراحل عملية التسجيل وتعددها ما يجعلها صعبة أو معقدة بالنسبة إىل البعض ال سيام  	• 	
الذين يعيشون يف مناطق نائية أو الذين يفتقدون الوعي الالزم ألهمية التسجيل.

وبناء عىل ما تقّدم، كان رضوريّاً وضع دليل عميل يفّصل إجراءات تسجيل الوالدة أكانت تلك الوالدات حاصلة عىل 

األرايض اللبنانية، أو خارج لبنان بالنسبة للبنانيني ولألشخاص الذين لديهم قيود يف لبنان. فكان هذا الدليل الذي 

يرشح إجراءات التسجيل منذ لحظة الوالدة مروراً بكل املراحل وصوالً إىل تنفيذ الوالدة لدى األحوال الشخصية أو 

مديرية شؤون الالجئني حسب املقتىض، مبيّناً الجهات املعنية واملستندات الالزمة لكل مرحلة من هذه املراحل. 

أمــا بالنســبة لنصــف العينــة اآلخــر، أي الذيــن ليســت الصولهــم ســجالّت قيــود، فيتطــرق الدليــل فقــط إىل بعــض 

اإلجــراءات التــي يجــب اتباعهــا يف الوقــت الحــارض يك يوثقــوا هــذه الــوالدة فيتمكنــوا مــن تســجيلها الحقــاً بعــد قيــد 

األب بحكــم قضــايئ.
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يستفيد من هذا الدليل كل الهيئات والجمعيات واملؤسسات املعنية بتسجيل الوالدات يف أي مرحلة من مراحلها. 

وكذلك األهايل الذين يرزقون بأطفال يف لبنان بغض النظر عن جنسيتهم، فضالً عن اللبنانيني أو األشخاص الذين 

لديهم قيود يف لبنان لكنهم يرزقون بأطفال خارجه. 

 وإذا كان الدليل ال يغني عن سؤال املستشفى والسلطات املحلية واإلدارات املعنية حول تفاصيل اإلجراءات، لكنه 

يقّدم مساعدة كبرية ميكن اعتامدها كمصدر إضايف. وهو يتكامل مع دليل تسجيل الزواج الذي تصدره جمعية 

رّواد فرونتريز بالتزامن مع دليل تسجيل الوالدات والذي يفّصل إجراءات تنفيذ الزواج لدى السلطات املدنية 

اللبنانية، وهو خطوة إلزامية سابقة عىل تسجيل الوالدة بالنسبة لألطفال املولودين يف إطار الزواج. 

من املستفيد من هذا الدليل؟
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يستند هذا الدليل عىل القوانني اللبنانية ذات الصلة، وتحديداً قانون الجنسية اللبنانية )القرار 15 العام 1925( 

وقانون قيد وثائق األحوال الشخصية الصادر يف 7 كانون األول العام 1951 الذي ينظّم إجراءات تسجيل وقوعات 

األحوال الشخصية يف لبنان. 

ويعتمد كذلك عىل اإلجراءات املنشورة عىل موقع وزارة اإلصالح اإلداري والتي وضعتها اإلدارات الرسمية لتفسري 

تطبيق قانون قيد وثائق األحوال الشخصية وتنفيذ تسجيل الوالدات ودليل إجراءات مديرية شؤون الالجئني، والتي 

تم االطالع عليها خالل إعداد التقرير يف نهاية العام 2014. ويستند أيضاً عىل اآلراء القانونية الصادرة عن هيئة 

الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل، واملتعلقة بتنفيذ تسجيل الوالدات ورشوط هذا التنفيذ وإجراءاته.

ودّعمت جمعية رّواد فرونتريز مصادرها بنامذج مستمدة من قضايا قيد تتابعها بنفسها باإلضافة إىل نتائج سلسلة 

لقاءات حوارية حول تسجيل الوالدات جرت يف العام 2014 يف مختلف املحافظات اللبنانية مع موظفني من 

الوزارات املنضمني إىل مجموعة العمل حول انعدام الجنسية.

عالَم يستند الدليل؟
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ــة لوضعــه  ــل واألســباب املوجب ــة الدلي ــل إىل مقدمــة وأربعــة فصــول. فتوضــح املقدمــة خلفي يقســم هــذا الدلي

ومصــادره.

ويقــّدم الفصــل األول نصائــح ومعلومــات يجــب أن يعرفهــا كل معنــي بتســجيل الــوالدات. بينــام يعــرض  الفصــل 

الثــاين إلجــراءات تســجيل الــوالدة إداريــاً، بالنســبة إىل مختلــف الفئــات اللبنانيّــة واألجانــب املوجوديــن يف لبنــان 

أو تلــك التــي تحمــل قيــوداً يف لبنــان. 

ــل  ــراءات ومراح ــتندات واإلج ــرشوط واملس ــاً، وال ــوالدة قضائي ــجيل ال ــراءات تس ــث إىل إج ــل الثال ــري الفص ويش

الدعــاوى. أمــا الفصــل الرابــع فهــو مخّصــص لإلجــراءات املتعلقــة بتســجيل والدة بعــض الفئــات الخاصــة مــن أوالد 

غــري رشعيــني ومولوديــن مــن والديــن مجهولــني أو مــن أب مكتــوم القيــد/ مجهــول الجنســية. 

كيف قّسم الدليل؟

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان



7  

تبدأ الفصول املخصصة الجراءات التسجيل بالتعليامت العامة واالجراءات التي يجب اتباعها من قبل جميع 

األشخاص املعنيني. بينام سيتم وضع االستثناءات واالجراءات الخاصة بطريقة سهلة بشكل أسئلة وأجوبة، نأمل أن 

تساعد املستخدم عىل ادراك كافة مراحل املسار بسهولة. 

سيتم رشح إجراءات الترصيح بالوالدة وتنفيذها وفقاً لجنسية األب، وذلك بسبب التمييز عىل أساس الجنس الذي 

يعتمده لبنان يف القيود وتنظيم سجالت األحوال الشخصية، وذلك باستثناء الحاالت التي ميكن للمرأة فيها أن 

تسّجل مولوداً عىل خانتها يف قيود دوائر النفوس، أو الحاالت حيث يتم تسجيل الوالدة يف قيد جديد وسجل خاص 

عندما يكون الوالدان مجهولني. 

كيف يستخدم هذا الدليل؟

مقدمة



8   دليل تجسيل الوالدات يف لبنان

1
الفصل األول: 

ما جيب أّل جتهله
يحتوي هذا الفصل عىل رشح  للمصطلحات الواردة  يف الدليل ويعرّف املستخدم إىل اإلدارات 

واألشخاص املعنيني بالتسجيل ومراحله.



9  

ترد يف الدليل مجموعة من املصطلحات اليت تدل عىل وثائق قانونية أو جهات 
إدارية معنية بتجسيل الوالدات، ومن شأن رشحها أن يهّسل عىل مستخدم 

الدليل تبيان لّك مهنا.  

· جسالت متعلقة باألحوال الخشصية: هي سجالت تنظمها الدولة وتسجل فيها 	
املعلومات املتعلقة باألحوال الشخصية لألفراد والعائالت. تشّكل هذه السجالت أساساً لالعرتاف 

القانوين بالفرد وبهويته وملنحه وثائق ثبوتية تعرّف عنه. ويف لبنان أربعة أنواع من السجالت 
املتعلقة باألحوال الشخصية: 

· جسالت األحوال الخشصية للبنانيني )أو جسالت النفوس(: 	
موجودة يف أقالم النفوس التابعة للمديرية العامة لألحوال الشخصية يف وزارة الداخلية 

والبلديات يف املناطق املختلفة، ويتم تنظيمها بناًء عىل العائلة فتملك كل عائلة رقامً تسلسلياً 
واحداً لجميع أفرادها يُعرف برقم السجل. وهذه السجالت هي األساس القانوين للتمتع 

بالجنسية اللبنانية والحصول عىل وثائق ثبوتية لبنانية. 

· جسالت خاصة بالالجئني الفلسطينيني: توجد لدى مديرية شؤون الالجئني 	
التابعة للمديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني يف وزارة الداخلية والبلديات. وهي األساس 
القانوين لتمتع الالجئني الفلسطينيني بإقامة قانونية يف لبنان والحصول عىل وثائق ثبوتية صادرة 

لدى السلطات اللبنانية. ويتم تنظيمها عىل أساس العائلة وتتبع رقم البيان االحصايئ وامللف. 

· جسالت وقوعات األجانب )مبن فهيم »قيد الدرس«(: هي سجالت 	
خاصة بتدوين الوقوعات )كالزواج والوالدات( الحاصلة يف لبنان التي يرّصح بها حاملو 

الجوازات قيد الدرس واألجانب املقيمون بشكل قانوين يف لبنان. 

· القيد الخشيص: هو القيد الخاص بفرد معنّي يف سجالت األحوال الشخصية ويتضمن 	
معلومات حول االسم، الشهرة، الجنس، اسم األب، اسم األم، مكان وتاريخ الوالدة، الوضع العائيل 

)عازب، متأهل، مطلق، أرمل(، الدين أو املذهب ورقم سجل النفوس.

· وقوعات األحوال الخشصية: هي األحداث التي تحصل وتغرّي يف الوضعني االجتامعي 	
والقانوين لألفراد: الوالدة، الزواج، الطالق، بطالن الزواج، الوفاة، تغيري محل اإلقامة، تغيري الدين أو 

املذهب. 

تعريفات ومصطلحات

ما جيب أاّل جتهله
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· وثائق أحوال خشصية: هي مجموعة من الوثائق التي تصدر عن الدولة اللبنانية توثّق 	
وتثبت وقوعات األحوال الشخصية، مبا فيها الوالدة والزواج والوفاة. يجب أن يذكر يف وثائق األحوال 

الشخصية السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت فيها الوقائع املذكورة وأسامء جميع األشخاص 
املذكورين فيها وشهراتهم وأعامرهم وصناعاتهم وأماكن إقامتهم.

· هشادة الولدة: هي املستند الذي يصدره من يقوم بعملية الوالدة )الطبيب أو القابلة( 	
ويتضمن املعلومات األولية حول املولود والوالدة: جنس املولود، تاريخ الوالدة بالتفصيل مع تحديد 
ساعة الوالدة، اسم األم. وبعض الشهادات تتضمن معلومات إضافية تفصيلية كإسم األب، رقم قيد 

األب، وإذا كان املولود ولد حيّاً أم ال. علامً أنه ليس هناك منوذج موّحد لشهادات الوالدة لغاية تاريخ 
كتابة هذا الدليل.

· وثيقة الولدة: هي املستند الذي يتم تنفيذ الوالدة عىل أساسه، والذي ينقل عن شهادة الوالدة 	
التي تثبت بدورها واقعة والدة الشخص. وتنظم وثيقة الوالدة عىل منوذج معّد من قبل املديرية 

العامة لألحوال الشخصية. ويذكر فيها معلومات تشمل: أسامء الوالدين ورقم ومحل ونوع قيدهم، 
اسم املولود، جنس املولود، مكان وتاريخ الوالدة، توقيع الطبيب أو املستشفى أو القابلة القانونية، 

صفة وتوقيع منظّم الوثيقة، توقيع املختار والشهود، تاريخ التقديم إىل دوائر النفوس، رقم الوارد ورقم 
التنفيذ. 

· الترصحي بالولدة: هو عملية إبالغ السلطات املعنية بحدوث الوالدة عرب تقديم وثيقة 	
الوالدة ومرفقاتها اىل السلطات. مبوجب الترصيح، تسّجل يف سجل خاص يسمى “سجل الوارد” وتعطى 

رقم وارد. إن الترصيح وإعطاء رقم وارد يقطع مرور الزمن عىل مهلة التسجيل اإلداري حيث يصبح 
التنفيذ ممكناً يف أي وقت من دون مهلة.  

· تنفيذ الولدة: هو قيد الوالدة يف سجالّت األحوال الشخصية بعد الترصيح بها، لوضع اسم 	
املولود عىل خانة والده، أو والدته إذا كان مجهول األب واعرتفت به األم.

· التجسيل القضايئ املتأخر للولدة: هو الترصيح بالوالدة وتسجيلها بعد ميض سنة 	
عىل حدوثها فيتم قيد املولود مبوجب قرار قضايئ يصدر عن القايض املنفرد بناء عىل طلب صاحب 

العالقة. 

· األجنيب: هو كل شخص ليس من التابعية اللبنانية، ويحمل جنسية أجنبية. 	

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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· حامل جواز إقامة »قيد الدرس«: هو الشخص الذي تعتربه الدولة اللبنانية من 	
جنسية غري معينة. ومينح هؤالء جوازات إقامة تبني أن حاملها من »جنسية قيد الدرس«.

· عدمي اجلنسية: هو كل شخص ال تعتربه أي دولة مواطناً فيها مبقتىض قوانينها، اي ال يحمل 	
جنسية أي دولة.

· مكتوم القيد: هو مفهوم لبناين ينطبق عىل أشخاص عدميي الجنسية حالياً لكن لهم الحق 	
بالجنسية اللبنانية بحكم القانون بسبب والدتهم من أب لبناين أو من أب من أصول لبنانية، أو والدتهم 
يف لبنان وعدم اكتسابهم جنسية أجنبية بالبنوة بالوالدة أو من والدين مجهولني أو مجهويل الجنسية، أو 

والدتهم من أصول لها الحق بالجنسية اللبنانية الحكمية. 

· الويل القانوين: الشخص الذي يكون معيّناً من قبل املحكمة للوالية عىل القارص، بعد وفاة 	
األب أو حرمانه من الوالية بحكم قضايئ. 

· املختار: املختار هو شخص منتخب من قبل املواطنني عىل املستوى املحيل )القرية أو الحي( إلدارة 	
بعض الشؤون املحلية التي يكلّفه بها القانون ومنها مسائل تتعلق باألحوال الشخصية. 

· املديرية العامة لالحوال الخشصية: هي إحدى املديريات التابعة لوزارة الداخلية 	
والبلديات. تعنى املديرية العامة لالحوال الشخصية بالشؤون املتعلقة بالنفوس والجنسية واإلحصاء 
السكاين وبإداد القوائم االنتخابية وإصدار بطاقة الهوية. وهي مؤمتنة عىل سجالت ووثائق األحوال 

الشخصية وسائر املستندات األخرى التي تصدرها وذلك عمالً بأحكام القوانني واألنظمة النافذة ال سيام 
قانون قيد وثائق األحوال الشخصية الصادر بتاريخ ١95١/١2/7. 

· مأمور النفوس: مأمور النفوس هو موظّف تابع ملصلحة النفوس يف املديرية العامة لألحوال 	
الشخصية يف وزارة الداخلية والبلديات. وهو املوكل بتسجيل وتنفيذ وثيقة الوالدة أي بتسجيلها يف 

سجالّت األحوال الشخصية. علامً أنه قد يكون هناك اكرث من مأمور نفوس يف القضاء الواحد، تبعاً لعدد 
السكان. 

· رئيس دائرة النفوس: هناك رئيس دائرة نفوس مختص يف كل من محافظات لبنان الست. 	
وله صالحيتان أساسيتان يف مسألة تسجيل الوالدة هام: الفصل يف الحاالت التي يرفض مأمور النفوس 

البت بها، بصفته رئيسه املبارش، وتسجيل والدات املولودين من أجانب وقيد الدرس املقيمني يف جميع 
املحافظات باستثناء بريوت.

ما جيب أاّل جتهله
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· دائرة وقوعات األجانب يف املديرية العامة لألحوال الخشصية: 	
هي دائرة تابعة ملصلحة النفوس يف املديرية العامة لألحوال الشخصية. تتوىل استالم وثائق الوالدات 

لألجانب وقيد الدرس املوجودين يف محافظة بريوت وتسجيلها.

· دائرة املغرتبني يف املديرية العامة لألحوال الخشصية: هي دائرة تابعة 	
ملصلحة النفوس يف املديرية العامة لألحوال الشخصية. تتوىل استالم وثائق الوالدات الحاصلة يف الخارج 

للبنانيني أو األشخاص الذين لديهم قيود يف لبنان، كالفلسطينيني املسجلني يف لبنان أو قيد الدرس 
لتسجيلها يف السجالت الخاصة بهم. وترسل إليها هذه الوثائق من البعثات الدبلوماسية والقنصلية عرب 

وزارة الخارجية واملغرتبني.

· مديرية شؤون الالجئني: تتبع للمديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني يف وزارة 	
الداخلية والبلديات. وهي املختصة بالشؤون القانونية واإلدارية لالجئني الفلسطينيني يف لبنان، وتتوىل 

السجالت املتعلقة بهم، وهي املوكلة بإصدار البطاقة الخاصة بهم، وبتسجيل وقوعات األحوال 
الشخصية ومنها الوالدات الحاصلة للفلسطينيني املسجلني لديها سواء متّت داخل لبنان أو خارجه.

· املديرية العامة لألمن العام: هي الجهاز املوكل متابعة شؤون إقامة األجانب ومراقبتهم. 	
وهي التي تصدر لهم جوازات اإلقامة وكذلك لألشخاص املسجلني ضمن سجالّت »قيد الدرس« وتصدر 

بطاقات تعريف وجوازات مرور ملكتومي القيد بعد التحقيق وعىل أساس كل حالة عىل حدة. 

· العرتاف الرضايئ: هو عملية إقرار أحد أو كال والدي الولد غري الرشعي ببنوته. ويتم من 	
خالل شهادة منظمة لدى املختار بحضور شاهدين. 

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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هيلكية اجلهات الرمسية املعنية بتنفيذ الولدات

	  

	وزارة الداخلية والبلديات  

املديرية العامة لألحوال 
	الشخصية  

	مصلحة النفوس  

	دائرة وقوعات األجانب   	دائرة التنسيق واملراقبة  
	دائرة النفوس 
	في كل محافظة  

	مأمور نفوس 
	في كل قلم نفوس  

املديرية العامة للشؤون 
	السياسية والالجئني  

	مديرية شؤون الالجئني  

	دائرة تسجيل الوقوعات  

	املديرية العامة لألمن العام  

	دائرة الفئات اخلاصة  

ما جيب أاّل جتهله
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من الرضوري جّدًا االلزتام باملهلة القانونية للترصحي بالوالدة. وإن ختطهيا 
يؤّدي إىل دفع غرامة مالية حىت أول سنة عىل الوالدة. ومن بعدها ال يعود 

التجسيل ممكنًا إاّل بقرار قضايئ. 

	n	املهلة القانونية للتجسيل اإلداري
يجب أن يتم الترصيح بالوالدة لدى مأمور النفوس خالل مهلة ثالثني يوماً ليتم قيدها يف سجالت األحوال 

الشخصية. بعد انقضاء هذه املهلة، يبقى الترصيح ممكناً لدى مأمور النفوس مع دفع غرامة، وذلك حتى مرور 
سنة عىل الوالدة. 

n	التجسيل املتأخر

بعد انقضاء سنة عىل تاريخ الوالدة، ال ميكن قيد املولود إالّ مبوجب قرار قضايئ يصدر يف غرفة املذاكرة. أي يجب الحصول 
عىل حكم قضايئ رجايئ من القايض املنفرد املدين الناظر يف قضايا األحوال الشخصية وعىل قرار تنفيذي للتسجيل.

مهلة تجسيل الولدة

مبجرد الترصحي بالولدة اىل مأمور النفوس املختص، تعىط الولدة رمق وارد أي 
تجسل يف جسل الوارد لدى مأمور النفوس، وبذلك تنقطع مهلة التجسيل اإلداري 

فيصبح التنفيذ ممكنًا يف أي وقت من دون قيد زمين. 

تستثىن من مهلة القيد اإلداري الولدات احلاصلة يف اخلارج للبنانيني او ألخشاص 
لدهيم قيود يف لبنان، وتلك احلاصلة يف لبنان لالجئني الفلطسينيني املجسلني لدى 

مديرية شؤون الالجئني.

ُيقّدم الطلب الرجايئ مبوجب استدعاء إىل القايض أو احملمكة ذات الختصاص 
وجيري النظر يف هذا الطلب ويصدر القرار يف غرفة املذاكرة أي من دون جلسات علنية 

يف قاعة احملمكة . وحيق لملحمكة أن جتري اكفة التحقيقات اليت تراها مناسبة 
والسمتاع إىل من تشاء قبل إصدارها قرارًا باإلجابة أو الرفض.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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n	املهلة بني تارخي الزواج وتارخي الولدة

يجب أن تكون هناك مدة 180 يوماً )أي نحو ستة أشهر( عىل األقل بني تاريخ الزواج وتاريخ الوالدة وإالّ اعترب 
الولد غري رشعي أو يتكّون الشك بأن الوالد املعني ليس والد الطفل. 

ويف حال مل تتوفر املهلة القانونية التي يجب أن تكون قامئة ما بني تاريخ زواج الوالدين وتاريخ الوالدة، وكان 
الزوجان مسيحيني، متكن مراجعة املحكمة الروحية املعنية لترشيع نسب املولود، وبالتايل يتم تسجيله.  

أما لدى اإلسالم، فال يجوز ترشيع نسب املولود قبل 180 يوماً من الزواج، ويعترب املولود غري رشعياً. 

أما إذا كان الزواج مدنياً معقوداً خارج لبنان، فيجب إرفاق شهادة الوالدة باملادة القانونية التي تؤكد أن الوالدة 
تكون رشعية مبوجب قانون حصول الزواج.

ما جيب أاّل جتهله
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لكفة تجسيل الولدة
 ختتلف لكفة تجسيل الوالدة بشلك كبري بني التجسيل اإلداري العادي 

والتجسيل املتأخر القضايئ. 

	n	لكفة التجسيل اإلداري
ال ينص القانون عىل كلفة محددة للترصيح بالوالدة وتنفيذها. فقانون »قيد وثائق األحوال الشخصية« يذكر فقط 
الغرامة التي تُدفع يف حال التأخر يف الترصيح بحدوث الوالدة لدى موظف األحوال الشخصية يف خالل ثالثني يوماً  

تيل الوالدة. هذه الغرامة هي اليوم طابع من فئة األلف لرية يُلصق عىل الوثيقة. 

لكن يف املامرسة، يكلّف تنظيم ومصادقة وثيقة الوالدة لدى املختار مبلغاً يرتاوح بني صفر ومئة ألف لرية لبنانية، 
ألن التكلفة تخضع لرغبة املختار.

لكن الترصيح بالوالدة وتنفيذها لدى مأمور النفوس تخضع لبعض الرسوم:

طابع مايل بقيمة 1000 ل.ل )عدد 4( يُلصق عىل الوثيقة. ·	 ·
طابع مايل بقيمة 1000 ل.ل يًلصق عىل بيان القيد الذي يُنظّم ويُعطى كنتيجة لتنفيذ وثيقة الوالدة. ·	 ·

	n	تلكفة الولدة اليت حتصل خارج لبنان
تختلف الكلفة إليداع طلب تسجيل املولود وفق القنصلية اللبنانية يف بلد اإلقامة، لكن يف جميع  ·	 ·

األحوال ال تقّل عن 15 دوالر أمرييك إذ حّددت وزارة الخارجية واملغرتبني اللبنانية الحد األدىن للرسم 
الذي تتقاضاه القنصليات من دون أن تحّدد لها املبلغ ومن دون أن تضع حّداً أقىص. أما لدى وزارة 

الخارجية واملغرتبني يف لبنان فال تكلفة إضافية .

تستحق رسوم إضافية يف حال طلب أي نسخ أو صور مصادقة من الوثيقة. ·	 ·

	n	تلكفة تجسيل الولدة للفلسطينيني املجّسلني يف 
لبنان عرب الربيد )الليبان بوست(

وحدهم الفلسطينيون املسّجلون يف لبنان ميكنهم الترصيح بالوالدة عرب الربيد )الليبان بوست(. أما التكلفة فهي:

طابعان ماليان من فئة 1000 ل.ل. أحدهام عىل توقيع املستدعي وآخر عىل توقيع املختار. ·	 ·
4 طوابع مالية من فئة 1000 ل.ل. عن كل وثيقة أصلية. ·	 ·

طابع مايل واحد من فئة 1000 ل.ل. عن كل نسخة عن الوثيقة األصلية )صورة طبق األصل(. ·	 · 
مبلغ 8000 ل.ل. عن أول وثيقة والدة تُدفع للربيد او كطابع بريدي. ·	 · 

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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مبلغ 2000 ل.ل. عن كل وثيقة والدة محلية ملولود جديد إضايف يخّص األرسة نفسها تقدم يف الطلب  ·	 · 
عينه تُدفع للربيد او كطابع بريدي )حيث أن الفلسطينيني املسّجلني وحدهم يستطيعون تقديم أكرث 

من وثيقة والدة ألكرث من مولود يف طلب واحد(.

 	n	لكفة التجسيل املتأخر
يف حال التأخر يف الترصيح بالوالدة عن السنة عىل حصولها، ال يعود القيد ممكناً االّ مبوجب حكم قضايئ. لذا، ميكن 

أن يتم رفع دعوى قضائية، من قبل األهل او الويل إذا كان املطلوب تسجيله ال يزال قارصاً، أو من قبل صاحب 
العالقة بعد بلوغه سن الرشد. األمر الذي يرتتّب عليه تكاليف إضافية. وتختلف بحسب عوامل كثرية منها:

.DNA عدد املّدعني وهذا يؤثر يف تكلفة الوكالة وفحوص الحمض النووي ·	 · 
عدد القرارات اإلعدادية املتوجب إبالغها.  ·	 · 

البدل الذي يقرره القايض لخبري فحص الحمض النووي، والذي قد يقل عن املعدل املذكور أدناه أو يزيد عليه. ·	 · 
املصاريف غري املرئية والتي تختلف بحسب الحاجة إىل تنّقل كاتب املحكمة والنسخ وأمور إدارية أخرى. ·	 · 

ونقدم أدناه منوذجاً عاّم ميكن أن تكون عليه التكاليف، علامً انها ليست رسمية وال نهائية بل مجرد مثال 
نورده إليضاح آلية توزيع التكاليف.

15000 ل.ل.حمك إثبات النسب

حفوص امحلض النووي DNA )لـ3 
أخشاص(

450000 ل.ل.

تنّقل اكتب احملمكة إىل املخترب يف 
300000 ل.ل.حال قّرر القايض ذلك

750000 ل.ل.طبيب رشيع

50000 ل.ل.رمس احلمك الهنايئ

20000 ل.ل.تبليغ احلمك إىل لك األطراف

تصديق واكلة مّرة ثانية لللتنفيذ، يف 
44000 ل.ل.حال اكن هناك حمام

100000 ل.ل.رمس طلب التنفيذ

20000 ل.ل.تبليغ طلب التنفيذ  

واكلة احملايم يف حال توكيل 
40000 ل.ل.حمام

تصديق الواكلة لدى نقابة 
44000 ل.ل.احملامني يف حال توكيل حمام

300000 ل.ل.رمس الدعوى

30000 ل.ل.تبليغ الدعوى

تبليغ القرارات العدادية )عدد 2 
عىل األقل(

60000 ل.ل.

رمس القرار والطوابع )عدد 2 عىل 
األقل(

40000 ل.ل.

20000 ل.ل.تبليغ قرار األمن العام

20000 ل.ل.تبليغ اجللسة

200000 ل.ل.مصاريف تنّقل الهشود

750000 ل.ل.مصاريف غري مرئية

ما جيب أاّل جتهله
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يف حال مل تقم بتجسيل والدة طفلك، لن تنتقل جنسيتك أو وضعك القانوين إليه بل 
سيكون مكتوم القيد مما يعين أنه ال قيود له لدى السلطات وبالتايل ال وجود له يف الدولة. 

اذا كنت لبنانياً، لن يكون طفلك لبنانياً وسيُحرم من الكثري من الحقوق التي تحق لغريه من أوالد  		 	
اللبنانيني املسّجلني، أهمها الحق بالهوية، والتعلّم والعمل والطبابة. ولن يستطيع تسجيل زواجه وبالتايل 

تسجيل أوالده، الذين سيصبحون مكتومي القيد أيضاً ويحرمون من كافة الحقوق التي ُحرم منها والدهم. 

أما إذا كنت تحمل جواز إقامة »قيد الدرس« ومل تسّجل ولدك، فلن يستطيع الحصول عىل بطاقة قيد  		 	
الدرس التي تسمح له بالحصول عىل بعض االمتيازات التي هي غري مؤّمنة لفئة مكتومي القيد.

كذلك إذا كنت الجئاً فلسطينياً مسّجالً، ومل تسّجل أوالدك، لن يحصلوا عىل بطاقة الجئ فلسطيني التي  		 	
تسمح بالتعريف عنهم، وتؤّمن لهم إقامة دامئة يف لبنان. ولن يتمكنوا من الحصول عىل الحقوق التي 
يتمتع بها باقي الالجئني الفلسطينيني املسّجلني، مبا فيها تسجيل زواجهم وأوالدهم لدى مديرية شؤون 

الالجئني يف وزارة الداخلية.

مفاعيل عدم تجسيل ولدة طفلك

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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2
الفصل الثاين:

رشوط وإجراءات 
تجسيل الولدة إداريًا 

يبنّي هذا الفصل اإلجراءات الواجب اتباعها لتسجيل الوالدات مبيّناً الرشوط املطلوب توافرها للتمكن من 
التسجيل فضالً عن املستندات التي يجب تأمينها، وذلك وفق جنسية أب املولود ومكان حصول الوالدة.  



   20

الولدة يف لبنان
الرشوط 

يجب أن يكون زواج األهل مسجالً لدى دوائر األحوال الشخصية.

املستندات املطلوبة

	n	لتنظمي وثيقة الولدة
شهادة الوالدة الصادرة عن املستشفى أو الطبيب أو القابلة القانونية. ·	 ·

بيان قيد عائيل )إخراج قيد(. ·	 ·

	n	للترصحي والتنفيذ
وثيقة والدة موقّع عليها من أحد الوالدين أو الويل، موقّع عليها من قبل شهود وُمصادق عليها من قبل  ·	 ·
مختار املحلة التي حصلت فيها الوالدة وموقّعة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية(.

بيان قيد عائيل لألهل. ·	 ·

يف حال كان الترصيح من قبل الويل يجب إبراز نسخة عن حكم الوالية وبطاقة هوية الويل. ·	 ·

يف حال كان الترصيح من قبل شخص مفّوض من األهل مبوجب وكالة يجب إبراز الوكالة املنظمة لدى  ·	 ·
كاتب العدل وبطاقة هوية الوكيل.

 اإلجراءات واخلطوات
احصل عىل شهادة الوالدة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية(.  ·	 ·

احصل عىل منوذج وثيقة والدة من مختار منطقتك او مختار محل الوالدة وقم مبلء الخانات حول  ·	 ·
املولود واألب واألم والقيد.

 الولدة من أب لبناين

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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1-  اسم املولود.  

2-  جنس املولود.  

3-  محل الوالدة بالتفصيل )املحلة أو القرية، القضاء، املستشفى أو املؤسسة أو املنزل حيث متّت الوالدة(.  

4-  تاريخ الوالدة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة.  

5-  توقيع الطبيب أو القابلة مع ذكر اسمه، ومهنته، وتاريخ التوقيع وترصيح بأنه حرض الوالدة.  

6-  معلومات عن موقّع الوثيقة وصفته )والد، والدة، ويّل(  مع ذكر اسمه وشهرته ومهنته وتاريخ تنظيم   
الوثيقة وتوقيعه.

7-  معلومات عن الوالد تتضمن االسم والشهرة، املذهب، تاريخ الوالدة، املهنة، فضالً عن مكان سكن األم.  

8-  معلومات عن الوالدة تتضمن االسم والشهرة، املذهب، تاريخ الوالدة، املهنة، فضالً عن مكان سكن األم.  

9-  محل قيد األب، أو األم إذا كان الولد غري رشعي. مع ذكر املحلة أو القرية، والقضاء.  

10-  رقم السجل ونوعه )أي املذهب(.  

 11-   معلومات عن الشاهد األول تتضمن االسم والشهرة، تواريخ والدته، عنوانه، ورقم قيده وتوقيعه.

 12-  معلومات عن الشاهد الثاين تتضمن االسم والشهرة، تواريخ والدته، عنوانه، ورقم قيده وتوقيعه.

 13-  معلومات عن املختار يضع فيها املحلّة التابع لها، القضاء، تاريخ تنظيم الوثيقة، اسمه وتوقيعه.

 14-  معلومات مخصصة ملأمور النفوس يف مكان حصول الوالدة، اسم قلمه وتاريخ تقديم الوثيقة إليه.

 15-  معلومات مخصصة لسجّل الوارد مع تاريخ توريد الوثيقة، وتوقيع مأمور النفوس يف مكان حصول الوالدة.  

 16-  رقم التنفيذ وتاريخه مع توقيع مأمور نفوس مكان قيد األب او األم حسب الحالة.

 الوالدة من أب لبناين
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خذها إىل مختار املحلة التي حصلت فيها الوالدة ووقّع عليها امامه، ليصادق عىل توقيعك بحضور  ·	 ·
شاهدين يجب أاّل يكونوا من أقاربك أو الطبيب أو القابلة أو املختار نفسه.

ثم خذها إىل من أرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية( للمصادقة عليها. ·	 ·

ومن ثم عليك أن تأخذها باليد إىل مأمور النفوس يف مكان حصول الوالدة ليسّجلها يف سجل الوارد،  ·	 ·
ويحيلها إىل مأمور نفوس مكان قيدك يف حال كان مختلفاً عن مكان الوالدة ليتوىل تنفيذها أي تسجيل 

املولود عىل خانتك.

بعد تنفيذ الوالدة يتم االستحصال عىل إخراج قيد فردي للطفل وعائيل لألب يتضمن اسم الطفل. ·	 ·

يف املامرسة، غالبًا ما يقوم خمتار حمل الولدة مبلء وثيقة الولدة وفقًا للهشادة 
واملستندات الثبوتية لألهل واملعلومات اليت يعطوهنا.

درجت املامرسة عىل أن يطلب مأمور نفوس ماكن الولدة أن حييلها صاحب العالقة 
بنفسه إىل مأمور نفوس ماكن القيد لتنفيذها بدل إرساهلا بالربيد اإلداري. 

قبل الترصحي بالولدة، تأكد ان لك خانات الوثيقة مملوءة – باستثناء التقدمي اىل قمل 
النفوس ورمق والوارد ورمق التنفيذ. فأي خانة ترتك فارغة أو ُتأل خطأ، من شأهنا أن 

تؤثر يف معلّية التجسيل باكملها. 

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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بيان رمق 1 – مراحل التجسيل اإلداري للولدة احلاصلة من أب لبناين يف لبنان

 الوالدة من أب لبناين
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أسئلة وأجوبة
ماذا لو تويف األب واألم قبل تجسيل الولدة 

يف حال وفاة األهل، ميكن للويص الرشعي أو الويل أن ينظم وثيقة الوالدة و/أو أن يقوم بالترصيح 
بالوالدة. رشط أن يربز صفته الرشعية كويص، أو حكم الوالية، وأن يثبت نسب املولود إىل أهله عرب وثيقة 

زواج مسجلة ووثيقة والدة وحكم رشعي/مذهبي بإثبات النسب. 

ماذا لو اكنت زوجيت لبنانية لكيّن مل أجّسل زوايج؟

يف هذه الحالة ال بد من تسجيل الزواج لدى دائرة األحوال الشخصية فوراً، قبل انقضاء مهلة السنة عىل 
الوالدة، وإال سيتوجب عليك اللجوء إىل القضاء لتسجيل املولود.

ماذا لو اكنت زوجيت مكتومة القيد؟

يف حال كانت الزوجة مكتومة القيد، لن تقبل اإلدارة بتسجيل الزواج إذ أن وثيقة الزواج تُعترب غري 
مكتملة قانوناً وغري قابلة للتنفيذ إدارياً إذ ينقصها رقم ومكان قيد الزوجة، وبناء عليه سيتوجب اللجوء 
إىل القضاء لوضع إشارة الزواج عىل قيدك. لكن يفّضل أن تتم مراجعة مأمور النفوس أوالً ليك يحيلك إىل 

القضاء. 

عليك أن ترّصح بالوالدة قبل انقضاء سنة لتحصل عىل رقم وارد وإن كان زواجك مل يسّجل بعد، وإالّ 
ستضطر إىل الدخول يف دعوى قضائية ثانية لتسجيل الوالدة ما سيكلفك املزيد من الوقت واملال.

هل عيّل التأكد من يشء آخر قبل تجسيل الزواج و/أو الولدة؟

نعم، يجب التنبّه إىل عدم وجود إشارة احرتازية عىل قيدك وأن قيدك غري مشطوب. وإالّ يجب رفع 
اإلشارة أو استعادة القيد املشطوب قبل التقّدم بطلب تسجيل الزواج و/أو الوالدة، وقبل انقضاء سنة 

عىل الوالدة.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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اإلشارة احرتازية عىل القيود يه إجراء إداري تقوم به مديرية األحوال 
الخشصية عرب وضع إشارة عىل قيد أحد الخشاص تؤدي إىل مجتيد القيد موقتًا، 

أي وقف العمل به لفرتة معينة إىل حني قيام أحصاب العالقة بتسوية أوضاعهم، وذلك 
بالنسبة لبعض األخشاص الذين تشّكك يف قيودمه كأن تكون غري مطابقة لواقعهم 
احلقييق، وهذا التدبري مينع تجسيل أي وقوعات أحوال خشصية عىل خانهتم أو 

تسلميهم أي وثائق ثبوتية أو نسخ من الوثائق، إىل حني رفع الشارة.

ماذا لو رفضت املستشىف إعطايئ هشادة ولدة؟

ال يحق للمستشفى أن تتمنع عن اعطائك شهادة الوالدة. يف حال التمنع، ميكنك االتصال برقم ساخن 
لوزارة الصحة 1214 لتتخذ اإلجراءات بحق املستشفى وتلزمها بإصدار الشهادة. 

ماذا لو مل تكن هناك هشادة ولدة؟

 يف حال عدم وجود شهادة والدة، كأن تحصل الوالدة يف املنزل ومن دون طبيب أو قابلة قانونية:

بلّغ املختار يف منطقة حصول الوالدة بالوالدة فوراً لينظّم محرضاً بالواقعة ويصادق عىل وثيقة  	• 	
الوالدة مبعرفته الشخصية مع ذكر أن الوالدة متّت يف املنزل.

شطب القيد هو تدبري تقوم به املديرية العامة لألحوال الخشصية بعد التحقيق، رشط 
أن يكون القيد »مدرجًا بغري وجه حق«، مبوجبه تعترب الخشص املعين غري ذي قيود 

لدهيا أي غري مجّسل لدهيا، وُتحسب منه الوثائق الثبوتية اليت حيوزها ول يعود 
بإماكنه القيام بأي معامالت تتعلق بوقوعات أحوال خشصية أو طلب وثائق ثبوتية 

أو نسخ مهنا من اإلدارة، ما مل يطعن بقرار الشطب أمام القضاء ويصدر احلمك 
ملصلحته. 

جيب الحتفاظ دامئًا بهشادة الولدة ونخسة طبق األصل عن وثيقة الولدة حىت بعد 
تجسيل الطفل.

 الوالدة من أب لبناين
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خذ الوثيقة إىل مأمور النفوس يف مكان الوالدة.  	• 	

عندها سيحيلها إىل مأمور نفوس مكان القيد الذي يحيلها بدوره إىل رئيس دائرة النفوس يف  	• 	
املحافظة.

سيتم حينها طلب تحقيق إداري، وذلك بإحالة من رئيس الدائرة إىل املحافظ الذي يخاطب  	• 	
بدوره القوى األمنية، وقد يُطلب أيضاً تحقيق طبي بالوالدة.

كيف أستطيع أن أثبت الولدة خالل التحقيق يف هذه احلالة؟

يف حال حصول الوالدة يف املنزل من دون معونة طبية، قد يطلب منكم خالل التحقيق اإلداري تقديم دالئل 
تثبت حصول الحمل والوالدة، لذا يجب دامئاً االحتفاظ بالفحوص الطبية التي أجريت أثناء الحمل، أو أوراق 

الطبيب أو املستوصف الذي أرشف عليها، فضالً عن كل ما يدعم ذلك من صور صوتية ونتائج التحاليل. 

ماذا لو اكنت الولدة لتوأم؟ 

يجب تنظيم وثيقة والدة لكل منهام وفق اإلجراءات العادية املبيّنة اعاله. 	• 	

يجب أن يُذكر يف الوثيقة ساعة والدة كل منهام ومن ُولد قبل اآلخر والعالمات املميّزة لكل منهام. 	• 	

يجب أن يذكر عىل وثيقة كل من شقّي التوأم أنه »توأم« وإال ال يُقبل تنفيذ الوثيقة خوفاً من  	• 	
وجود مولودين يف تاريخ واحد.

ماذا لو اكنت الولدة حاصلة من دون زواج؟

يف حال مل يكن هناك عقد زواج بني الوالدين، الرجاء مراجعة الفصل الرابع من هذا الدليل »الفئات 
الخاصة«، الفقرة االوىل »الولد غري الرشعي«.

ماذا لو مل أمق باإلجراءات أعاله خالل املهلة القانونية املذكورة؟

يف حال مل تقم بالترصيح بالوالدة خالل مهلة السنة عىل حصولها، راجع الفصل الثالث من هذا الدليل 
»إجراءات التسجيل املتأخر للوالدة قضائيا«.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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الولدة خارج لبنان 
الرشوط

يجب أن يكون زواج األهل مسّجالً يف لبنان أو يف الخارج.

املستندات املطلوبة
n	لتنظمي وثيقة الولدة

شهادة الوالدة الصادرة عن السلطات املحلية املختصة يف بلد الوالدة، مرتجمة إىل العربية يف حال   •  
كانت بلغة أجنبية ومصادق عليها وفق األصول املعتمدة يف بلد الوالدة.

»طلب وثيقة والدة« من السفارة أو القنصلية اللبنانية.   •  

n	للترصحي والتنفيذ

»طلب وثيقة الوالدة«.   •  

صورة عن وثيقة الزواج املنّفذة يف لبنان.   •  

صورة عن إخراج قيد عائيل.   •  

صورة عن جوازي سفر الوالدين أو أي مستند يثبت الهوية اللبنانية أو القيد يف لبنان.  •  

اإلجراءات واخلطوات
احصل عىل شهادة الوالدة الصادرة حسب أصول بلد الوالدة، وترجمها ترجمة محلّفة اىل العربية   •  

اذا كانت باللغة األجنبية.

احصل عىل طلب وثيقة الوالدة من السفارة أو القنصلية اللبنانية وقم مبلئه.  •  

قّدم طلب تسجيل الوالدة يف البعثة اللبنانية يف الخارج )سفارة، قنصلية عامة، قنصلية فخرية(.  •  

 الوالدة من أب لبناين
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يف حال عدم وجود بعثة لبنانية يف البلد الذي حصلت فيه الوالدة، يجري التسجيل يف أقرب بعثة   •  
لبنانية ملحل اإلقامة أو حيث وقعت الوالدة.

ميكن إرسال امللف إىل السفارة أو القنصلية اللبنانية يف الخارج بالربيد املضمون.   •  

تحيل البعثة اللبنانية، التي قُّدم فيها الطلب، املعاملة إىل وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنان   •  
إليداعها لدى املراجع املختصة، وتعطيها رقم وارد. يجب أن تحصل عىل هذا الرقم وتحتفظ به 

ملتابعة تطّور املعاملة.

تحيل وزارة الخارجية واملغرتبني الطلب إىل مصلحة النفوس يف املديرية العامة لألحوال الشخصية   •  
التي تحيلها بدورها إىل قلم نفوس األب. احصل عىل رقم الحقيبة الدبلوماسية التي ترسل بها 

املعاملة إىل لبنان واحتفظ به للمتابعة.

يعاد امللف بعد إنجازه من قبل األحوال الشخصية إىل وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنان إلبالغ   •  
أصحاب العالقة.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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بيان رمق 2 – مراحل التجسيل اإلداري للولدة احلاصلة من أب ليناين خارج لبنان

 الوالدة من أب لبناين
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أسئلة وأجوبة
ماذا لو مل يكن الزواج مجساًل لدى دائرة األحوال الخشصية يف لبنان؟ 

يف هذه الحالة يجب ضم شهادة الوالدة بوثيقة الزواج الصادرة لدى السفارة اللبنانية أو القنصلية   •  
واملنظّمة واملصادقة وفق األصول ليتم تنفيذ الزواج والوالدة يف الوقت عينه يف لبنان. أي يجب أن يتم 

تسجيل الزواج لدى القنصلية اللبنانية وإرسال كل من وثيقة الزواج والوالدة إىل لبنان ليتم تنفيذهام يف 
آن واحد إداريا. 

تذكّر أن تنفيذ وقوعات األحوال الشخصية الحاصلة للبنانيني خارج لبنان ال تخضع ألية مهلة.

ماذا لو اكنت الولدة لتوأم؟ 

يجب تنظيم وثيقة والدة لكل منهام وفق اإلجراءات العادية املبيّنة أعاله.  •  

يجب أن يُذكر يف الوثيقة ساعة والدة كل منهام ومن ُولد قبل اآلخر والعالمات املميّزة لكل   •  
منهام.

يجب أن يُذكر عىل وثيقة كل من شقّي التوأم أنه »توأم« وإال ال يُقبل تنفيذ الوثيقة خوفاً من   •  
وجود مولودين يف تاريخ واحد.

ماذا لو اكنت الولدة حاصلة من دون زواج؟

يف حال مل يكن هناك عقد زواج بني الوالدين، الرجاء مراجعة الفصل الرابع من هذا الدليل 
»الفئات الخاصة«، الفقرة االوىل »الولد غري الرشعي«.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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تنطبق هذه اإلجراءات عىل مجيع األجانب ومهنم الفلسطينيني املجّسلني خارج لبنان 
والسوريني املقميني يف لبنان.

الرشوط 
يجب أن تكون هناك إقامة رشعية يف لبنان لألب األجنبي او لكل من األب واألم يف حال كان كالهام أجنبياً.  	• 	

املستندات املطلوبة
n	لتنظمي وثيقة الولدة

شهادة الوالدة املوقّعة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية(.  •  

صورة عن شهادة زواج مصادقة للوالدين حسب أصول بلد األب األجنبي. يف حال كان الزواج حاصالً يف   •  
لبنان، يجب أن يكون قد نُّفذ يف بلد األصل.

صورة عن جواز سفر )الوالدين أو الوالد األجنبي( عىل أن يكون ساري املفعول، أو عن جواز سفر األب   •  
األجنبي ساري املفعول وهوية األم يف حال كانت لبنانية أو جواز إقامتها »قيد الدرس« يف حال كانت 

مسّجلة يف هذه الفئة يف لبنان أو بطاقة الجئ فلسطيني يف حال كانت الجئة فلسطينية مسّجلة يف لبنان.

n	للترصحي والتنفيذ

وثيقة الوالدة املنظّمة من قبل األب أو األم )أو الويل( موقّع عليها من قبل شهود وُمصادق عليها من قبل   •  
مختار املحلة التي حصلت فيها الوالدة وموقّعة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية(.

صورة عن شهادة زواج مصادقة للوالدين حسب أصول بلد األب األجنبي.  •  

صورة عن جواز سفر )الوالدين أو الوالد األجنبي( عىل أن يكون ساري املفعول، أو عن جواز سفر األب   •  
األجنبي ساري املفعول وإخراج قيد فردي لألم يف حال كانت لبنانية يرد فيه أنها متزوجة من أجنبي، أو 

هويتها يف حال كانت استحصلت عىل هوية جديدة كُِتب فيها أنها متزوجة.

إقامة الوالد األجنبي )األب و/أو األم( الصالحة يف لبنان.  •  

يف حال تقديم الترصيح من قبل الويل أو شخص ُمكلّف بالترصيح، يجب إبراز املستند الذي يوليه الحق   •  
بالترصيح وهو إما حكم الوالية أو الوكالة املنظّمة لدى كاتب العدل.

 الولدة من أب أجنيب يف لبنان
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اإلجراءات واخلطوات
احصل عىل شهادة الوالدة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية(.   •  

احصل عىل منوذج وثيقة والدة من مختار منطقة سكنك أو مختار محل الوالدة وقم مبلء الخانات حول   •  
املولود واألب واألم والقيد.

خذها إىل مختار املحلة التي حصلت فيها الوالدة ووقّع عليها أمامه، ليصادق عىل توقيعك بحضور   •  
شاهدين يجب أاّل يكونوا من أقاربك أو الطبيب أو القابلة أو املختار نفسه.

ثم خذها إىل من أرشف عىل الوالدة أي الطبيب أو القابلة القانونية للمصادقة عليها.  •  

n	إذا ّتت الولدة يف بريوت

تسلّم الوثيقة واملستندات املرفقة باليد إىل دائرة وقوعات األجانب يف املديرية العامة لألحوال   •  
الشخصية.

يتم عندها التدقيق فيها ومن ثم تسجيلها يف سجّل الوارد متهيداً لتنفيذها )أي إلدراجها يف سجل   •  
وقوعات األجانب وإعطائها رقم تنفيذ يحال اىل البلد األصل( يف حال كان كال الوالدين أجنبياً.

يف حال كانت األم لبنانية أو لديها قيود يف لبنان، تحال اىل الجهة التي متسك قيودها للمطابقة )قلم   •  
نفوس قيد األم، األمن العام أو مديرية شؤون الالجئني(. 

تعاد إىل دائرة وقوعات األجانب بعد املطابقة.  •  

توضع الوثيقة يف سجل وقوعات األجانب وتُعطى رقم تنفيذ.  •  

تحال نسخة من وثيقة الوالدة املنّفذة إىل السلطات األجنبية عرب وزارة الخارجية واملغرتبني لتبليغ  	• 	
سلطات بلد األب األجنبي ليصار إىل تنفيذها فيه وفقاً لألصول. 

يف املامرسة، غالبًا ما يقوم خمتار حمل الولدة مبلء وثيقة الولدة وفقًا للهشادة 
واملستندات الثبوتية لألهل واملعلومات اليت يعطوهنا.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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n	إذا تت الولدة خارج بريوت

إذا متّت الوالدة  يف مركز املحافظة، أي يف املنطقة التي تقع فيها دائرة النفوس، تُقّدم املعاملة مبارشة  	• 	
إىل رئيس الدائرة.

يف حال حصلت الوالدة خارج مركز املحافظة، تُقّدم املعامة إىل قلم النفوس املتواجد يف املنطقة التي  	• 	
حصلت فيها الوالدة والذي يحيلها بدوره إىل رئيس دائرة النفوس يف املحافظة. 

يف حال كانت األم لبنانية أو لديها قيود يف لبنان، تحال اىل الجهة التي متسك قيودها للمطابقة )قلم  	• 	
نفوس قيد األم، األمن العام أو مديرية شؤون الالجئني(. 

تعاد إىل دائرة النفوس بعد املطابقة. 	• 	

بعد املطابقة )يف حال كانت األم لبنانية( والتنفيذ أي إدراج الوثيقة يف سجل األجانب وإعطائها رقم  	• 	
تنفيذ، تحال من قبل رئيس دائرة النفوس يف املحافظة إىل وزارة الخارجية واملغرتبني - قسم املصادقات.

 الوالدة من أب أجنيب يف لبنان
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بيان رمق 3 – مراحل التجسيل اإلداري للولدة احلاصلة من أب أجنيب يف لبنان

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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أسئلة وأجوبة
ماذا لو مل تكن هناك هشادة ولدة؟

يف حال عدم وجود شهادة والدة، كأن تحصل الوالدة يف املنزل ومن دون طبيب أو قابلة قانونية:

•  بلّغ املختار يف منطقة حصول الوالدة بالوالدة فوراً لينظّم محرضاً بالواقعة ويصادق عىل وثيقة الوالدة   
مبعرفته الشخصية مع ذكر أن الوالدة متّت يف املنزل.

•  اتبع اإلجراءات املبيّنة أعاله للترصيح بالوثيقة حسب محل حصول الوالدة: إىل دائرة وقوعات األجانب   
أو دائرة النفوس يف املحافظة أو قلم النفوس يف املنطقة إلحالتها إىل رئيس دائرة النفوس. 

•  سوف تطلب دائرة وقوعات األجانب أو رئيس دائرة النفوس يف املحافظة تحقيق إداري، وذلك بإحالة   
من رئيس الدائرة إىل املحافظ الذي يخاطب بدوره القوى األمنية، وقد يُطلب أيضاً تحقيق طبي 

بالوالدة.

ماذا لو كنت مقميًا يف لبنان بصورة غري رشعية؟

عليك أن تسّوي وضع إقامتك لدى املديرية العامة لألمن العام قبل القيام بتسجيل والدة طفلك. ميكنك     
التقدم بطلب التسوية يف أي وقت عندما تتوافر لديك رشوط اإلقامة، عىل أن تدفع غرامة. وقد ميكنك 
االستفادة من فرتات سامح تعطيها املديرية العامة لألمن العام لتسوية أوضاع األجانب املخالفني لنظام 

اإلقامة من دون غرامات سنوية. 

وماذا لو كنت لجاًئ مجّساًل لدى مفّوضية األمم املتحدة العليا لشؤون 
الالجئني؟

اذا كنت ال متلك إقامة رشعية يف لبنان، وكنت الجئاً مسجالً لدى مفّوضية شؤون الالجئني، ميكن أن    
تقبل بعض دوائر النفوس ودائرة وقوعات األجانب يف بريوت استثنائياً بطاقة اللجوء كبديل عن اإلقامة 

الرشعية يف لبنان.

 الوالدة من أب أجنيب يف لبنان
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ماذا لو كنت لجاًئ سورّيًا؟

إذا كنت الجئاً سورياً نتيجة األزمة األخرية )2011(، تنطبق عليك ذات اإلجراءات التي تتبع لتسجيل    
الوالدة من أب أجنبي، مع استثناء أنه ميكن القبول بدفرت العائلة كبديل عن بيان القيد العائيل، وعن 

نسخة طبق األصل لوثيقة الزواج، يف حال تعذر توفري كال الوثيقتني. وعندها تتبع ذات اإلجراءات 
املذكورة سابقاً لتسجيل الوالدة.

ماذا لو اكنت الولدة لتوأم؟ 

يجب تنظيم وثيقة والدة لكل منهام وفق اإلجراءات العادية املبيّنة أعاله. 	• 	

يجب أن يُذكر يف الوثيقة ساعة والدة كل منهام ومن ُولد قبل اآلخر والعالمات املميّزة لكل منهام.  •  

يجب أن يُذكر عىل وثيقة كل من شقّي التوأم أنه »توأم« وإال ال يُقبل تنفيذ الوثيقة خوفاً من وجود   •  
مولودين يف تاريخ واحد.

 ماذا لو تويف األب واألم قبل تجسيل الولدة؟ 

يف حال وفاة األهل، ميكن للويص الرشعي أو الويل أن ينظم وثيقة الوالدة و/أو أن يقوم بالترصيح    
بالوالدة. رشط أن يربز صفته الرشعية كويص، أو حكم الوالية، وأن يثبت نسب املولود إىل أهله عرب 

وثيقة زواج مسجلة ووثيقة والدة وحكم رشعي/مذهبي بإثبات النسب. 

ماذا لو اكنت الولدة حاصلة من دون زواج؟

يف حال مل يكن هناك عقد زواج بني الوالدين، الرجاء مراجعة الفصل الرابع من هذا الدليل »الفئات    
الخاصة«، الفقرة األوىل »الولد غري الرشعي«.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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الولدة يف لبنان
الرشوط 

أن يكون جواز إقامة األب »قيد الدرس« صالحاً. 	• 	

أن يكون زواج األهل مسّجالً يف سجالت األحوال الشخصية – وقوعات األجانب، ويف سجالت قيد الدرس  	• 	
لدى األمن العام.

املستندات املطلوبة
n	لتنظمي وثيقة الولدة

شهادة الوالدة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية(  	• 	

صورة عن جواز إقامة الوالدين »قيد الدرس« الصالح أو جواز إقامة األب »قيد الدرس« الصالح، وهوية  	• 	
األم يف حال كانت لبنانية أو جواز سفرها يف حال كانت أجنبية، أو بطاقة الجئة فلسطينية يف حال 

كانت الجئة مسّجلة يف لبنان.

صورة عن وثيقة زواج األهل املنفذة يف سجالت قيد الدرس. 	• 	

n	للترصحي والتنفيذ

وثيقة الوالدة املنظّمة من قبل األب او األم )أو الويل( موقّع عليها من قبل شهود ومصادق عليها  	• 	
من قبل مختار املحلة التي حصلت فيها الوالدة وموقّعة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة 

القانونية(.

إفادة تعريف وسكن من مختار املحلة مع شاهدين. 	• 	

صورة عن جواز إقامة قيد الدرس صالح لألب. 	• 	

يف حال تقديم الترصيح من قبل الويل أو شخص مكلّف بالترصيح، يجب إبراز املستند الذي يوليه الحق  	• 	
بالترصيح أي حكم الوالية أو الوكالة املنظّمة لدى كاتب العدل وبطاقة هوية املرّصح.

الولدة من أب حيمل جواز إقامة “قيد الدرس”
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اإلجراءات واخلطوات
احصل عىل شهادة الوالدة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية(.  	• 	

احصل عىل منوذج وثيقة والدة من مختار منطقتك أو مختار محل الوالدة وقم مبلء الخانات حول  	• 	
املولود واألب واألم والقيد.

خذها إىل مختار املحلة التي حصلت فيها الوالدة ووقّع عليها أمامه، ليصادق عىل توقيعك بحضور  	• 	
شاهدين يجب أاّل يكونوا من أقاربك أو الطبيب أو القابلة أو املختار نفسه.

ثم خذها إىل من أرشف عىل الوالدة أي الطبيب أو القابلة القانونية للمصادقة عليها. 	• 	

n	إذا ّتت الولدة يف بريوت

تسلّم الوثيقة باليد إىل دائرة وقوعات األجانب يف املديرية العامة لألحوال الشخصية. 	• 	

يتم عندها التدقيق فيها ومن ثم تسجيلها يف سجّل الوارد. 	• 	

بعد ذلك تحال  للمطابقة:   	• 	
-·إىل الجهة املاسكة قيود األم يف حال كانت لبنانية أو مسّجلة يف لبنان )قلم النفوس املختص أو مديرية  ·

شؤون الالجئني(. 
-·إىل املديرية العامة لألمن العام – دائرة الفئات الخاصة - بالنسبة لألب أو الوالدين إذا كان كالهام  ·

من فئة قيد الدرس.

تعاد إىل دائرة وقوعات األجانب للتنفيذ. 	• 	

تُعطى نسخة من وثيقة الوالدة املنّفذة إىل أصحاب العالقة وتحال نسخة بالصورة اإلدارية إىل املديرية  	• 	
العامة لألمن العام – دائرة الفئات الخاصة - لتسجيلها يف خانة األب لديها، ويبلّغ األب بوجوب مراجعة 

األمن العام لالستحصال عىل بطاقة قيد الدرس للمولود.

يف املامرسة، غالبًا ما يقوم خمتار حمل الولدة مبلء وثيقة الولدة وفقًا للهشادة 
واملستندات الثبوتية لألهل واملعلومات اليت يعطوهنا.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان



39 

	n	إذا ّتت الولدة خارج بريوت

إذا متّت الوالدة  يف مركز املحافظة، أي يف املنطقة التي تقع فيها دائرة النفوس، تُقّدم املعاملة مبارشة إىل 
رئيس الدائرة.

يف حال حصلت الوالدة خارج مركز املحافظة، تُقّدم املعامة إىل قلم النفوس املتواجد يف املنطقة التي  	• 	
حصلت فيها الوالدة والذي يحيلها بدوره إىل رئيس دائرة النفوس يف املحافظة. 

تقوم دائرة األحوال الشخصية بإحالة املعاملة إىل األمن العام – دائرة الفئات الخاصة - للمطابقة، ومن  	• 	
ثم تّنفذ يف دائرة األحوال الشخصية وتعطى نسخة من وثيقة الوالدة املنّفذة إىل اصحاب العالقة وتحال 

نسخة بالصورة اإلدارية مجدداً إىل األمن العام لتنفيذها يف سجالته ويبلّغ صاحب العالقة بوجوب 
مراجعة املركز اإلقليمي لألمن العام يف منطقة سكنه للحصول عىل بطاقة قيد الدرس للمولود. 

الوالدة من أب حيمل جواز إقامة “قيد الدرس”
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بيان رمق 4 – مراحل التجسيل اإلداري للولدة احلاصلة من أب حيمل جواز
إقامة قيد الدرس يف لبنان

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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أسئلة وأجوبة
ماذا لو مل تكن هناك هشادة ولدة؟

يف حال عدم وجود شهادة والدة، كأن تحصل الوالدة يف املنزل ومن دون طبيب أو قابلة قانونية:

بلّغ املختار يف منطقة حصول الوالدة بالوالدة فوراً لينظم محرضاً بالواقعة ويصادق عىل وثيقة الوالدة  	• 	
مبعرفته الشخصية مع ذكر أن الوالدة متّت يف املنزل.

اتبع االجراءات املبيّنة أعاله للترصيح بالوثيقة حسب محل حصول الوالدة: إىل دائرة وقوعات األجانب  	• 	
أو دائرة النفوس يف املحافظة او قلم النفوس يف املنطقة إلحالتها إىل رئيس دائرة النفوس. 

سوف تطلب دائرة وقوعات األجانب أو رئيس دائرة النفوس يف املحافظة تحقيق إداري، وذلك بإحالة  	• 	
من رئيس الدائرة إىل املحافظ الذي يخاطب بدوره القوى األمنية، وقد يُطلب أيضاً تحقيق طبي 

بالوالدة.

ماذا لو اكن والدي مجّساًل يف فئة قيد الدرس، ومل يجّسل ولديت؟

يف هذه الحالة، لن تتمكن من تسجيل زواجك وال أوالدك، بل يجب أن تسّجل نفسك أوالً، وذلك من    
خالل تقديم دعوى قيد لتسجيلك عىل خانة والدك. 

ماذا لو اكنت الولدة لتوأم؟ 

يجب تنظيم وثيقة والدة لكل منهام وفق اإلجراءات العادية املبيّنة أعاله. 	• 	

يجب أن يُذكر يف الوثيقة ساعة والدة كل منهام ومن ُولد قبل اآلخر والعالمات املميّزة لكل منهام. 	• 	

يجب أن يُذكر عىل وثيقة كل من شقّي التوأم أنه »توأم« وإال ال يُقبل تنفيذ الوثيقة خوفاً من وجود  	• 	
مولودين يف تاريخ واحد.

ماذا لو تويف األب واألم قبل تجسيل الولدة 

يف حال وفاة األهل، ميكن للويص الرشعي أو الويل أن ينظم وثيقة الوالدة و/أو أن يقوم بالترصيح 

الوالدة من أب حيمل جواز إقامة “قيد الدرس”
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بالوالدة. رشط أن يربز صفته الرشعية كويص، أو حكم الوالية، وأن يثبت نسب املولود إىل أهله عرب وثيقة 
زواج مسجلة ووثيقة والدة وحكم رشعي/مذهبي بإثبات النسب.

ماذا لو اكنت الولدة حاصلة من دون زواج؟

يف حال مل يكن هناك عقد زواج بني الوالدين، الرجاء مراجعة الفصل الرابع من هذا الدليل »الفئات 
الخاصة«، الفقرة األوىل »الولد غري الرشعي«. 

ماذا لو مل أمق باإلجراءات أعاله خالل املهلة القانونية املذكورة؟

يف حال مل تقم بالترصيح بالوالدة خالل مهلة السنة عىل حصولها، راجع الفصل الثالث من هذا الدليل 
»إجراءات التسجيل املتأخر للوالدة قضائيا«. 
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الولدة خارج لبنان
الرشوط

يجب أن يكون زواج األهل مسّجالً يف لبنان.  •  

املستندات املطلوبة
n	لتنظمي وثيقة الولدة

شهادة الوالدة الصادرة عن السلطات املحلية املختصة يف بلد الوالدة، مرتجمة إىل العربية يف حال كانت   •  
بلغة أجنبية ومصادق عليها وفق األصول املعتمدة يف بلد الوالدة.

»طلب وثيقة والدة« من السفارة أو القنصلية اللبنانية.   •  

n	للترصحي والتنفيذ

»طلب وثيقة الوالدة«.   •  

صورة عن وثيقة الزواج املنّفذة يف لبنان.   •  

صورة عن جواز مرور األب املسّجل يف فئة »قيد الدرس« وهوية األم يف حال كانت لبنانية أو جواز   •  
سفرها يف حال أجنبية أو بطاقة الجئ فلسطيني يف حال كانت الجئة فلسطينية مسّجلة يف لبنان، او 

جوازات مرور كال الوالدين املسّجلني كقيد الدرس.

اإلجراءات واخلطوات
احصل عىل شهادة الوالدة الصادرة حسب أصول بلد الوالدة، وترجمها ترجمة محلّفة اىل العربية إذا   •  

كانت باللغة األجنبية.

احصل عىل طلب وثيقة الوالدة من السفارة أو القنصلية اللبنانية وقم مبلئه.  •  

قّدم طلب تسجيل الوالدة يف البعثة اللبنانية يف الخارج )سفارة، قنصلية عامة، قنصلية فخرية(.  •  
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يف حال عدم وجود بعثة لبنانية يف البلد الذي حصلت فيه الوالدة، يجري التسجيل يف أقرب بعثة لبنانية   •  
ملحل اإلقامة أو حيث وقعت الوالدة.

ميكن إرسال امللف إىل السفارة أو القنصلية اللبنانية يف الخارج بالربيد املضمون.   •  

احصل عىل رقم الوارد لدى السفارة للمتابعة.  •  

تحيل البعثة اللبنانية، التي قُدم فيها الطلب، املعاملة إىل وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنان إليداعها   •  
لدى املراجع املختصة. احصل عىل رقم الحقيبة الدبلوماسية التي أُرسلت فيها املعاملة إىل لبنان 

للمتابعة.

تحيل وزارة الخارجية واملغرتبني الطلب إىل مصلحة النفوس يف املديرية العامة لألحوال الشخصية التي   •  
تحيلها بدورها اىل دائرة النفوس يف مكان إقامة األب التي تحيلها اىل املديرية العامة لألمن العام – 

دائرة الفئات الخاصة - للمطابقة، ثم تعاد من األخرية إىل دائرة النفوس املعنية لتنفيذها وإرسالها من 
جديد إىل مديرية األمن العام لتسجيلها يف سجالتها. 

يعاد امللف بعد إنجازه من قبل األحوال الشخصية إىل وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنان إلبالغ أصحاب   •  
العالقة بحصول تنفيذ الوالدة يف لبنان.

ميكن عندها طلب بطاقة )جواز إقامة( قيد الدرس للمولود.  •  

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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بيان رمق 5 – مراحل التجسيل اإلداري للولدة احلاصلة من أب حيمل 
جواز إقامة قيد الدرس خارج لبنان

الوالدة من أب حيمل جواز إقامة “قيد الدرس”
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أسئلة وأجوبة
ماذا لو مل يكن الزواج مجساًل لدى دائرة األحوال الخشصية واملديرية 

العامة لألمن العام يف لبنان؟ 

يف هذه الحالة يجب ضم شهادة الوالدة بوثيقة الزواج الصادرة لدى السفارة اللبنانية أو القنصلية    
واملنظّمة واملصادقة وفق األصول ليتم تنفيذ الزواج والوالدة يف الوقت عينه يف لبنان. أي يجب أن يتم 

تسجيل الزواج لدى القنصلية اللبنانية وإرسال كل من وثيقة الزواج والوالدة اىل لبنان ليتم تنفيذهام يف 
آن واحد إداريا. 

تذكّر أن تنفيذ وقوعات األحوال الشخصية الحاصلة خارج لبنان ألشخاص لديهم قيود يف لبنان ال تخضع   •  
ألية مهلة.

ماذا لو اكنت الولدة لتوأم؟ 

يجب تنظيم وثيقة والدة لكل منهام وفق اإلجراءات العادية املبيّنة أعاله.  •  

يجب أن يُذكر يف الوثيقة ساعة والدة كل منهام ومن ُولد قبل اآلخر والعالمات املميّزة لكل منهام.  •  

يجب أن يُذكر عىل وثيقة كل من شقّي التوأم أنه »توأم« وإال ال يُقبل تنفيذ الوثيقة خوفاً من وجود   •  
مولودين يف تاريخ واحد.

ماذا لو اكنت الولدة حاصلة من دون زواج؟

يف حال مل يكن هناك عقد زواج بني الوالدين، الرجاء مراجعة الفصل الرابع من هذا الدليل »الفئات 

الخاصة«، الفقرة األوىل »الولد غري الرشعي«.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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الولدة يف لبنان
تختلف إجراءات تسجيل املولودين من أب فلسطيني مسّجل يف لبنان، إذ أن مديرية شؤون الالجئني وضعت 
إجراءات خاصة بها، تقبل مبوجبها تسجيل أكرث من مولود عائد لألرسة نفسها بطلب واحد ومن دون أي مهلة 
زمنية. وكذلك، فإن الترصيح ممكن لدى دائرة تسجيل الوقوعات يف املديرية أو بواسطة الربيد )ليبان بوست(.

الرشوط
أن يكون الوالد مسّجالً لدى مديرية شؤون الالجئني.  •  

ان يكون الزواج مسّجالً لدى املديرية عينها.  •  

املستندات 
n	لتنظمي وثيقة الولدة

شهادة الوالدة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة(.  •  

بطاقة »الجئ فلسطيني« لألب.  •  

صورة عن وثيقة الزواج املنّفذة لدى مديرية شؤون الالجئني.  •  

بيان قيد عائيل كالجئ فلسطيني لألب.  •  

n	للترصحي والتنفيذ

وثيقة والدة موقّع عليها من أحد الوالدين موقّع عليها من قبل شهود ومصادق عليها من قبل مختار   •  
املحلة التي حصلت فيها الوالدة وموقّعة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية(.

بيان قيد عائيل لألهل كالجئني فلسطينيني مسّجلني.  •  

طلب صادر عن مختار محلة السكن مملوء وفقاً لألصول مع وجوب التحقق من تحديد نوع املعاملة   •  
وتدوين كامل الوقوعات العائدة لشخص صاحب/ة العالقة )االسم الثاليث، اسم األم، رقم البيان 

االحصايئ ورقم امللف(. 

الولدة من أب فلسطيين مجّسل يف لبنان

الوالدة من أب فلسطيين مجّسل يف لبنان



  48

صورة عن بطاقة الجئ فلسطيني للوالد أو بطاقة هوية املرّصح من األهل.   •  

يف حال كان الترصيح من قبل الويل يجب إبراز نسخة عن حكم الوالية.  •  

يف حال كان الترصيح من قبل شخص مفّوض من األهل مبوجب وكالة يجب إبراز الوكالة املنظّمة لدى   •  
كاتب العدل.

صورة عن املستند الثبويت للمودع يف حال إيداع املعاملة من قبل غري صاحب العالقة )انظر أدناه   •  
لتعرف من ميكنه ان يقوم بإيداع املعاملة(. 

صورتان شمسيّتان للمولود.  •  

اإلجراءات واخلطوات
احصل عىل شهادة الوالدة من املرشف عىل الوالدة )الطبيب أو القابلة القانونية(.   •  

احصل عىل منوذج وثيقة والدة من مختار منطقتك أو مختار محل الوالدة وقم مبلء الخانات حول   •  
املولود واألب واألم والقيد.

خذها إىل مختار املحلة التي حصلت فيها الوالدة ووقّع عليها امامه، ليصادق عىل توقيعك بحضور   •  
شاهدين يجب أاّل يكونوا من أقاربك أو الطبيب أو القابلة أو املختار نفسه.

ثم خذها إىل من أرشف عىل الوالدة أي الطبيب أو القابلة القانونية للمصادقة عليها.  •  

ميكن تقدمي املعاملة باليد يف قمل دائرة تجسيل الوقوعات يف املديرية أو عرب ليبان 
بوست. 

يف احلالة األخرية، يصادق مندوب املبيعات يف ليبان بوست عىل لك املستندات 
الثبوتية لألب وألي من املودعني عىل أهنا طبق األصل بعد مقارنهتا باملستند األصيل.

يف املامرسة، غالبًا ما يقوم خمتار حمل الولدة مبلء وثيقة الولدة وفقًا للهشادة 
واملستندات الثبوتية لألهل واملعلومات اليت يعطوهنا.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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n	اذا تت الولدة يف بريوت

قّدم الوثيقة واملستندات إىل قلم دائرة تسجيل الوقوعات يف مديرية شؤون الالجئني.   •  

يحيلها موظف القلم إىل رئيس الدائرة لالطالع وإبداء الرأي.   •  

يطلع رئيس دائرة تسجيل الوقوعات يف مديرية الالجئني عىل صحة املعاملة ويحيلها إىل املوظف   •  
املختص للتنفيذ.

بعد تنفيذ الوالدة وتسجيلها، تنظّم بطاقة خاصة للمولود وتعاد إىل رئيس دائرة تسجيل الوقوعات   •  
للتوقيع. 

n	اذا ّتت الولدة خارج بريوت

قّدم الوثيقة واملستندات إىل دائرة نفوس مكان الوالدة.  •  

تحيل دائرة النفوس املعاملة إىل قلم دائرة تسجيل الوقوعات يف مديرية شؤون الالجئني.   •  

يحيلها موظف القلم إىل رئيس الدائرة لالطالع وإبداء الرأي.   •  

يطلع رئيس دائرة تسجيل الوقوعات يف مديرية الالجئني عىل صحة املعاملة ويحيلها إىل املوظف   •  
املختص للتنفيذ.

بعد تنفيذ الوالدة وتسجيلها، تنظّم بطاقة خاصة للمولود وتعاد إىل رئيس دائرة تسجيل الوقوعات   •  
للتوقيع. 

الوالدة من أب فلسطيين مجّسل يف لبنان
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بيان رمق 6 – مراحل تجسيل الولدة احلاصلة يف لبنان من أب لجئ فلسطيين مجّسل يف لبنان 

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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أسئلة وأجوبة
ماذا لو مل تكن هناك هشادة ولدة؟

يف حال عدم وجود شهادة والدة، كأن تحصل الوالدة يف املنزل ومن دون طبيب أو قابلة قانونية:

بلّغ املختار يف منطقة حصول الوالدة بالوالدة فوراً لينظم محرضاً بالواقعة ويصادق عىل وثيقة الوالدة  	• 	
مبعرفته الشخصية مع ذكر أن الوالدة متّت يف املنزل.

اتبع اإلجراءات املبيّنة أعاله للترصيح بالوثيقة إىل مديرية شؤون الالجئني. 	• 	

تتبع املديرية نفس اإلجراءات لتنفيذ الوثيقة كأي وثيقة والدة اخرى. 	• 	

ماذا لو تويف األب أو األم قبل تجسيل الولدة؟

يف حال وفاة األب واألم قبل تسجيل الوالدة، يتم توقيع الطلب لدى املختار وإيداع املعاملة من قبل أي  	• 	
من الجهات املذكورة أدناه، رشط تحديد الصفة وإبراز املستندات الثبوتية لدى املختار ولدى املديرية 

أو ليبان بوست: أحد األخوة أو األخوات الراشدين، أو أحد األعامم، أو الويص الرشعي، أو املكلّف قانوناً 

مبوجب وكالة لدى كاتب العدل من قبل أحد هؤالء.

ماذا لو اكنت الولدة لتوأم؟ 

يجب تنظيم وثيقة والدة لكل منهام وفق اإلجراءات العادية املبيّنة أعاله. 	• 	

يجب أن يُذكر يف الوثيقة ساعة والدة كل منهام ومن ُولد قبل اآلخر والعالمات املميّزة لكل منهام. 	• 	

يجب أن يُذكر عىل وثيقة كل من شقّي التوأم أنه »توأم« وإال ال يُقبل تنفيذ الوثيقة خوفاً من وجود  	• 	
مولودين يف تاريخ واحد.

 

ماذا لو اكنت الولدة حاصلة من دون زواج؟

يف حال مل يكن هناك عقد زواج بني الوالدين، الرجاء مراجعة الفصل الرابع من هذا الدليل »الفئات 
الخاصة«، الفقرة األوىل »الولد غري الرشعي«.

الوالدة من أب فلسطيين مجّسل يف لبنان
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الولدة خارج لبنان 

تتبع نفس اإلجراءات أعاله، عىل أن تكون وثيقة الوالدة مصادقة من كلٍّ من السفارة اللبنانية يف البلد  	• 	
الحاصلة فيه الوالدة )ومرتجمة إذا كانت الوثائق باللغة األجنبية( ومن وزارة الخارجية واملغرتبني 

اللبنانية وترفق مع الطلب املوقع من املختار.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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3
الفصل الثالث: 

إجراءات التجسيل 
املتأخر للولدة قضائيًا 

ماذا لو تعّذر تسجيل الوالدة إدارياً، هل ميكن اللجوء إىل القضاء لتسجيل الوالدة؟ يبنّي هذا الفصل 
الحاالت التي يجب اللجوء فيها إىل القضاء، مع رشح للمراحل كافة، فضالً إىل املستندات املطلوبة 

بحسب الوضع القانوين للوالدين.
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يتم اللجوء إىل القضاء لتسجيل الوالدة  بعد ميض سنة عليها من دون أن يتم التسجيل إدارياً وذلك بالنسبة لجميع 
الفئات باستثناء الفلسطينيني. وذلك بناء عىل املادة 12 من قانون قيد وثائق األحوال الشخصية التي جاء فيها: 

»بعد انقضاء سنة عىل تاريخ الوالدة ال ميكن قيد املولود إال مبقتىض قرار قضايئ يصدر يف غرفة املذاكرة بناء عىل 
طلب النيابة العامة أو صاحب العالقة«. 

تجدر املالحظة أنه مل يصل إىل علمنا يوماً طلب قيد مولود قضائياً تقدمت به النيابة العامة، إال ان القانون يوليها 
هذا الحق يف حال تقاعس أصحاب العالقة، كونها متثل الحق العام.

تقدمي الدعوى
املستندات املطلوبة

يجب تحضري املستندات املطلوبة كاملة قبل املبارشة بالدعوى ألن لتلك املستندات قوة الفصل يف القضية:

هوية األب. 	• 	

شهادة والدة املولود املّوقعة من الطبيب أو من القابلة القانونية. 	• 	

وثيقة والدة املولود منظّمة وموقّعة وفق األصول. 	• 	

وثيقة زواج للوالدين منفّذة لدى األحوال الشخصية. 	• 	

حكم أو إفادة إثبات نسب من املحكمة الرشعية او املذهبية او الروحية )حسب الطائفة التي ينتمي  	• 	
إليها املولود(.

إذا وجد محاٍم، الوكالة املنظّمة لدى كاتب العدل، إذ أنه ليس الزامياً أن يقوم صاحب العالقة بتوكيل  	• 	
محام يف دعاوى القيد، إذ ميكنه أن يقيم الدعوى بنفسه. 

أين تقّدم الدعوى وبوجه من؟
تقّدم الدعوى لدى القايض املنفرد املدين الناظر يف قضايا األحوال الشخصية يف مكان قيد األب.  	• 	

مىت تلجأ إىل القضاء؟

يف حال صدر احلمك يف غري صاحل املديع ويود اإلستئناف، هيلع أن يولك حماميًا 
عندها. أّما إذا صدر احلمك لصاحله واستأنفت الدولة، فاحملايم عندها ليس إجبارّيًا.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان



55 

وتقّدم من دون خصومة أي من دون أن يكون هناك »مدعى عليه« ومن دون مخاصمة الدولة،  	• 	
وبالصورة »الرجائية« أي من دون منازعة وتنظر يف غرفة املذاكرة. 

أسئلة وأجوبة
ماذا لو اكن الخشص املطلوب تجسيله راشدًا؟

تطبق ذات اإلجراءات أكان الشخص املطلوب قيده قارصاً أم راشداً، مع استثناء واحد، وهو أنه إذا كان 
قارصاً، فرُتفع الدعوى من قبل األب أو األم أو الويل، بينام إذا كان راشداً فيقوم برفعها بنفسه. 

ماذا لو اكن األب نفسه قارصًا؟

عندها يجب عىل والد او الدة األب أو وليه التقّدم بالدعوى.

ماذا لو اكن مقدم الدعوى أجنبيًا؟

يف حال كان األب أجنبيّاً، تقّدم الدعوى يف منطقة والدة الطفل. وبعد صدور الحكم بتنفيذ الوالدة، يجري 
تنفيذها من قبل وقوعات األجانب/دوائر النفوس أسوة بأي حكم قضايئ بقيد مولود.

بعض املحاكم قد ترفض النظر يف دعاوى القيد املقّدمة من غري اللبنانيني، فرتدها يف الشكل لعدم 
الصالحية عىل أساس تفسري القضاة للامدة 75 من قانون أصول املحاكامت املدنية  بأنها تحرص صالحيات 

املحاكم بالنظر يف مسائل األحوال الشخصية للبنانيني دون سواهم. ميكن استئناف هذا الحكم أمام 
محكمة االستئناف وإذا صدر الحكم لصالح املّدعي تنظر الدعوى يف األساس ويتم التسجيل بحكم قضايئ 

يف حال ثبتت البنوة، أو العودة إىل سلطات البلد املعني ملعرفة كيفية متابعة التسجيل يف حال رفض 
االستئناف.

الدعوى الرجائية تتعلق مبسائل يفرض القانون إحالهتا إىل القضاء رمغ عدم 
وجود نزاع بسبب العالقة بني اطرافها ومهنا القيد عىل خانة األب )بسبب العالقة 

بني األب وابنه( بعد مرور سنة عىل الولدة حيث نص القانون عىل وجوب أن يكون 
حبمك قضايئ. ويه تنظر من دون جلسات علنية، لكن ميكن لملحمكة أن تقوم بلك 

التحقيقات اليت تراها مناسبة قبل إصدار حمكها.

إجراءات التجسيل املتأخر للوالدة قضائيا
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مراحل الدعوى 
بعد تقديم الدعوى إىل قلم املحكمة، سيطلب القايض مطالعة مأمور النفوس كونه ميثّل الدولة اللبنانية  	• 	
يف دعاوى القيد )اي رأي مأمور النفوس ومعلومات حول القيود من السجالت، وإلبداء مالحظات حول 

ما إذا كانت هناك أي مشكلة تحول دون قيد املولود عىل خانة والديه(، عىل انه ميكن للقايض األخذ 
باملطالعة أم ال. ومطالعة األمن العام حول وضع األب لجهة اإلقامة إذا كان األب أجنبياً. 

بناء عىل مطالعة األحوال الشخصية، قد يصدر القايض قراراً إعداديا بالتوسع بالتحقيق عرب إحالة  	• 	 
القضية إىل التحقيق من قبل األمن العام ملعرفة أسباب التأخري يف التسجيل وللتأكد من هويات األهل. 

أما بالنسبة لحالة األب االجنبي، بعد ورود مطالعة األمن العام، يطلب القايض دامئاً التحقيق حول 
هوية األهل وأسباب عدم قيامهم بقيد املولود. ويستغرق تحقيق األمن العام فرتة تختلف من دعوى 

اىل أخرى، لكن يبدو أنها ترتاوح بني شهر وستة أشهر. 

يف غالبية الحاالت، يقوم القايض بطلب فحوص الحمض النووي DNA مع األب و/أو األم، أي يعنّي طبيباً  	• 	
رشعياً ومخترباً إلجراء الفحوص. حيث أصبحت هذه الفحوص شبه منهجية تعتمدها غالبية املحاكم، إالّ 
أنها ليست إلزامية يف حال قّرر القايض أن املعطيات التي لديه كافية لتكوين قناعته بنسب املولود، غري 

أن أحكام القيد التي تصدر من دون االستناد إىل فحوص DNA غالباً ما تُستأنف من قبل الدولة. 

سيُطلب من مقّدم الدعوى دفع سلفة عىل النفقات كأتعاب للطبيب الرشعي املعنّي من قبل املحكمة  	• 	
ولكاتب املحكمة يف حال قّرر القايض تكليفه االنتقال مع املدعي إىل املخترب حيث تجرى الفحوص. 

القايض هو الذي يقّرر قيمة السلفة واالتعاب، وبالتايل قد تختلف من دعوى ألخرى.)أنظر فقرة 
التكلفة يف الفصل األول(. 

تُجرى الفحوص بعد دفع السلفة للمحكمة. وبعد أن ينّسق صاحب الدعوى مع الكاتب والطبيب  	• 	
واملخترب لتحديد موعد إلجرائها. تدفع كلفة الفحوص يف املخترب مبارشة عند إجرائها. )أنظر فقرة 

التكلفة يف الفصل األول(. 

بعد صدور نتائج فحص الحمض النووي وتحقيق األمن العام يف حال طلبه، يطالع القايض األوراق  	• 	
ويصدر قراره. 

يبلّغ القرار إىل الدولة ممثّلة بهيئة القضايا، مأمور النفوس، مصلحة النفوس، األمن العام والنيابة العامة.  	• 	

يصبح الحكم مربماً وقابالً للتنفيذ بعد مرور مهلة استئنافه املحّددة بشهر واحد، وعدم الطعن بالحكم  	• 	
من قبل الدولة أو من قبل املدعي يف حال مل يكن لصالحه. 

بعد انربام الحكم، يكون التنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ يف نطاق القايض الذي أصدر الحكم. 	• 	

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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يحصل صاحب العالقة عىل صورة صالحة للتنفيذ عن الحكم لتنفيذه عرب دائرة التنفيذ. 	• 	 

ملعرفة التكلفة التقريبية اإلجاملية انظر فقرة تكلفة التسجيل املتأخر يف الفصل األول. 	• 	

يف حال حّدد القرار القضايئ خمتربًا تلكفة الفحص فيه عالية ل ميكنك محتلها، 
ميكنك أن تطلب من القايض تعديل قراره واستبدال املخترب عىل أساس أن اللكفة 

تتخىط إماكنياتك. عىل أن القرار األخري يبىق للقايض الذي قد يقبل الطلب أو 
يرفضه. لكن يف غالب األحيان، يتجاوب القضاة عندما يتبثتون من عدم القدرة املادية.

إجراءات التجسيل املتأخر للوالدة قضائيا
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بيان رمق 7 – مراحل التجسيل القضايئ املتأخر للولدة

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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4
الفصل الرابع: 

الفائت اخلاصة 

ال ميكن تسجيل جميع الوالدات بصورة فورية وتلقائية، إذ هناك بعض الحاالت الخاصة التي يعترب 
التسجيل فيها أكرث تعقيداً ومن بينها املولود غري الرشعي، واملولود من والدين مجهولني. فضالً عن حاالت 

ال ميكن تسجيل الوالدة فيها كوالدات عدميي الجنسية.
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الولد غري الرشعي هو الذي يولد من أبوين غري متزوجني، أي ال تربطهام عالقة زوجية رشعية وفق األصول والقوانني 
املتّبعة.

الولد غري الرشيع املولود يف لبنان من والد لبناين 

املستندات املطلوبة

n	لتنظمي وثيقة الولدة

شهادة الوالدة الصادرة عن املستشفى أو الطبيب او القابلة القانونية. 	• 	

بيان قيد إفرادي للوالد الذي يعرتف باملولود )أو الوالدين يف حال اعرتف كالهام باملولود(. 	• 	

n	للترصحي والتنفيذ

وثيقة والدة منظّمة من قبل من يعرتف بالبنوة من األبوين، موقّعة من شاهدين ومصادقة من املختار  	• 	
يف محل الوالدة.

إقرار أو اعرتاف رضايئ من قبل أحد الوالدين الذي يعرتف بنسب املولود إليه ينظّم بشهادة لدى املختار بحضور  	• 	
شاهدين )إذا كان االعرتاف من قبل األب واألم معاً فإن اإلقرار أو االعرتاف يرّصح بهام يف مستند واحد(.

بيان قيد إفرادي أو عائيل للشخص الذي يعرتف بنسب املولود إليه )األب او األم بحسب مقتىض الحال(. 	• 	

وثيقة الولدة: أسوة بأي مولود، نّظم وثيقة ولدة للطفل وضع امسك علهيا )أب او أم( 
وامس الوالد اآلخر مستعارًا. إّل إذا أراد الوالد اآلخر أن يمت ذكر امسه فُيعترب عندها 

معرتفًا باملولود رضائيًا أيضًا، ويف هذه احلالة سُيجّسل املولود عىل خانة األب. 

جيب أن يمت العرتاف بالولد غري الرشيع من قبل والد لبناين أوًل وهو قارص حىت 
يكتسب اجلنسية اللبنانية مبوجب املادة 2 من القرار 1925/15، وأن يمت الترصحي 
بولدته خالل سنة حىت يمت تجسيله إداريًا مبوجب املادة 12 من قانون قيد وثائق 

األحوال الخشصية.

 الولد غري الرشيع

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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اإلجراءات اإلدارية لقيد مولود غري رشيع
اإلجراءات هي نفسها إذا اعرتف به والده أو والدته، عىل أن تتم خالل سنة من تاريخ الوالدة. 

تُقّدم املستندات املذكورة أعاله إىل قلم النفوس يف محل حصول الوالدة.  	• 	

يقوم قلم النفوس يف مكان حصول الوالدة بتسجيل الوثيقة يف سجل الوارد ويحيلها إىل قلم النفوس  الذي يتبع  	• 	
له قيد الشخص الذي اعرتف بنسب املولود إليه.

يرفع مأمور النفوس يف مكان القيد الوثيقة إىل رئيس الدائرة مدعومة باملستندات الالزمة. 	• 	

تحال الوثيقة من رئيس الدائرة إىل رئيس مصلحة النفوس مرفقة مبطالعته. 	• 	

يرفع رئيس املصلحة املعاملة إىل مدير عام األحوال الشخصية مع اقرتاحه املناسب ولرئيس املصلحة أن يكلّف  	• 	
املحافظ أو األمن العام إجراء التحقيق حول صحة املعاملة عند االقتضاء.

يطالع املدير العام املعاملة ويتخذ القرار املناسب بشأنها ومن ثم تعاد املعاملة بطريقة التسلسل اإلداري أعاله  	• 	
إىل قلم النفوس للتقيّد بقرار املدير العام. 

 الولد غري الرشيع
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بيان رمق 8 – مراحل التجسيل اإلداري للولد غري الرشيع القارص املولود من والد لبناين
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الولد غري الرشيع املولود يف لبنان من والد أجنيب 
الولد غري الرشعي الذي يولد يف لبنان من والدين أجنبيني يطبّق عليه قانون بلد من اعرتف به ويُعامل كأي أجنبي 

مولود يف لبنان من حيث تسجيل وثيقة الوالدة، حيث تُقّدم الوثيقة مرفقة باالعرتاف الرضايئ باللغة العربية أو 
مرتجامً إىل العربية ويُرفع الطلب تسلسلياً وصوالً إىل مدير عام األحوال الشخصية للموافقة عىل التسجيل. 

الولد غري الرشيع املولود خارج لبنان من والد 
لبناين أو لديه قيود يف لبنان 

بالنسبة للولد غري الرشعي املولود خارج لبنان من والد لبناين أو والد لديه قيود يف لبنان، يجب أن يرفق الترصيح 
بالوالدة مبحرض اعرتاف باملولود منظّم من قبل الوالد أو كال الوالدين لدى السفارة أو القنصلية اللبنانية، إىل جانب 

شهادة الوالدة الصادرة لدى السلطات يف بلد الوالدة.

الولد غري الرشيع املولود يف لبنان من والد 
لبناين وآخر أجنيب 

يف حال كان أحد الوالدين أجنبياً واآلخر لبنانياً، وكان ثبوت البنوة أوالً عائد لهذا الوالد األجنبي، تسجل الوالدة يف 
هذه الحال يف سجالت وقوعات األجانب وفقاً لجنسية االب أو األم االجنبية. 

أما إذا كان ثبوت البنوة ناتج عن عقد واحد يجمع الوالدين أو عن حكم واحد وكان األب أجنبياً، ففي هذه الحالة 
يتبع الولد جنسية أبيه وتسّجل والدته يف سجالت وقوعات األجانب.

التجسيل القضايئ املتأخر للولد غري الرشيع
ماذا لو مل يمت التجسيل خالل سنة؟

إذا كان هناك اعرتاف من قبل األب أو األم وتجاوز عمر املولود السنة يتم رفع دعوى لتسجيل الولد عىل قيد من يعرتف به. 

أما اذا مل يكن هناك اعرتاف رضايئ، وكان الولد قارصاً، ميكن لويل تعينه املحكمة املختصة أو النيابة العامة رفع 
دعوى قيد لدى القايض املنفرد الناظر املدين يف قضايا األحوال الشخصية لقيده عىل اسم الشخص الذي ينسب 

الولد نفسه إليه )األب او األم(. وهنا سيطلب القايض إجراء تحقيق وإثبات صحة النسب البيولوجي بواسطة فحص 
الحمض النووي. 

بيان رمق 8 – مراحل التجسيل اإلداري للولد غري الرشيع القارص املولود من والد لبناين

 الولد غري الرشيع



   64

ماذا لو اكن الولد راشدًا؟

عليه أن يرفع دعوى جنسية يف حال كان مولوداً يف لبنان لكن ليس عىل أساس انه ولد غري رشعي، بل عىل أساس 
أنه ولد من »والدين مجهولني« يثبت مبوجبها والدته يف لبنان وعدم اعرتاف أي من والديه به، وتقدم أمام محكمة 

الدرجة األوىل. 

وذلك ألن االجتهاد استقر عىل أن املولود ال يكتسب الجنسية عىل أنه ولد غري رشعي حتى لو اعرتف به أحد 
الوالدين اللبنانيني إذا تم االعرتاف بعد أن أصبح راشداً.

 

ليس هناك استقرار يف الجهتاد واإلدارة يف مفهوم الولد غري الرشيع الذي ميكن قيده:
بعض اآلراء تذهب إىل اعتبار لك ولد مولود من خارج زواج – بغض النظر عن أي 

اعتبار آخر – ولدا غري رشيع ميكن قيده عىل خانة من يعرتف به من والديه.
بيمنا تعترب آراء اخرى أنه مبوجب الرشيعة اإلسالمية يعترب الولد غري الرشيع ابن 

زنا ل يصح نسبه ألبيه، وبالتايل يتبع أمه يف لك األحوال. أما بالنسبة لملسيحيني فإن 
الولد غري الرشيع الذي يصح نسبه ألي من والديه هو املولود من خشصني غري مرتبط 

الواحد مع اآلخر بعقد زواج ول يتصالن ببعضهام البعض بقرابة مانعة من الزواج 
وكالمها غري مرتبط بزواج مع خشص ثالث )فإذا اكن أحدمها فقط مرتبط بزواج مع 

خشص ثالث تصح نسبة املولود إليه(.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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تنّص املادة 16 من قانون قيد وثائق األحوال الشخصية عىل أنه: »عىل كل شخص يجد طفاًل حديث الوالدة أن 
يسلمه إىل مختار القرية أو املحلة مع ما يجده عىل الولد من املالبس واألشياء األخرى وأن يبنّي املكان والزمان 

والظروف التي وجده فيها. وعىل املختار عندئذ أن ينظم محرضاً يبنّي فيه العمر الذي يظهر عىل الولد والعالمات 
الفارقة وأن يسلّم الولد مع املحرض إىل إحدى املؤسسات التي تعتمدها وزارة الصحة واإلسعاف العام ]حالياً هي 

من مهام وزارة الشؤون االجتامعية[  ويتوجب عىل هذه املؤسسة أن تنظّم وثيقة الوالدة وترسلها إىل دائرة األحوال 
الشخصية لقيدها يف سجالتها وفقاً لألحكام السابقة«. 

وكذلك يُعامل كل مولود خارج الزواج مل يعرتف أي من الوالدين به، معاملة املولود مجهول الوالدين، وتنظّم له 
وثيقة والدة من قبل الشخص الذي يتعهده )تكون يف الغالب مؤسسة خريية أو أحد الجدين( وباألسامء التي 

يختارها.

إجراءات اإليداع يف مؤسسات الرعاية الجمتاعية وتنظمي 
وثيقة الولدة

يحدد القانون إجراءات واضحة فيام يتعلق باألطفال مجهويل الوالدين، تؤدي مخالفتها إىل عدم جواز التسجيل إدارياً:

بدايًة، يجب أن يتم تسليم املولود إىل مختار القرية أو املحلة حيث تم العثور عليه. 	• 	

ينظم املختار محرضاً بذلك يبنّي فيه مواصفات الطفل وما ُوجد عليه. 	• 	

يسلّم املختار الطفل إىل إحدى املؤسسات املعتمدة من قبل وزارة الشؤون االجتامعية. 	• 	

تتوىّل املؤسسة التي يودع فيها الطفل تنظيم وثيقة الوالدة.  	• 	

ال توجد رشوط خاصة بهذه الوثيقة، إذ يحّدد القانون أنها تنظم »وفقا لألحكام السابقة« - غري أن  	• 	
أسامء األب واألم التي توضع فيها هي أسامء مستعارة تختارها املؤسسة.  

إجراءات التجسيل اإلداري
من أجل قيد املولود مجهول الوالدين إدارياً، يجب أن يكون حديث الوالدة – بناء املادة 16 املذكورة سابقاً. 	• 	

يعترب الطفل حديث الوالدة إذا كان من يبدو عليه أنه مل يتخط الثالثني يوماً من العمر ويعترب بحاجة ماسة إىل من يرعاه. 

تنظّم الوثيقة من قبل املؤسسة التي تتوىل رعايته وتقّدم إىل مأمور نفوس مكان وجود املؤسسة إلجراء القيد. 	• 	

يتم القيد يف خانة مستحدثة يف السجالت. 	• 	

املولود من والدين جمهولني

املولود من والدين جمهولني
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بيان رمق 9 – مراحل التجسيل اإلداري للولد جمهول الوالدين املولود يف لبنان 
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حالت وإجراءات التجسيل القضايئ

بعد مرور 30 يوما عىل الوالدة – وليس سنة كبقية املولودين- يجب اللجوء إىل القضاء لقيد املولود من  	• 	
والدين مجهولني. وتطلب مهلة الثالثني يوماً كإثبات عىل أن الطفل ولد يف لبنان، بعدها يبّت القضاء يف 

مكان الوالدة بناًء عىل تحقيقات يطلبها.  

أسئلة وأجوبة
ماذا جيب أن ُيثبت يف الدعوى؟

ليك ترفع الدعوى عىل أساس النص املذكور أعاله يجب إثبات أمرين:

أن الوالدة متّت يف لبنان من خالل محرض املختار والقوى األمنية والتحقيقات التي تقوم بها األجهزة األمنية. 	• 	

أن الوالدة متّت من والدين مجهولني أي غري معروفني أو خارج الزواج ومل يعرتف أي منهام باملولود. 	• 	

وبناء عىل نتيجة الدعوى، يتم استحداث قيد للطفل، أي خانة قيد جديد، يف سجالت األحوال الشخصية 
يسجل فيها كلبناين.

انقمست احملامك اىل رأيني: مهنا من اعترب أن معلية التجسيل جيب أن تمت بقرار 
قضايئ يصدر عن القايض املنفرد استنادًا لملادة 12 أي مبوجب دعوى نفوس. بيمنا 
اعتربت حمامك أخرى أنه عند جتاوز املولود معيار حداثة الولدة تصبح معلية القيد 
مبنية عىل القواعد القانونية اليت ترىع دعاوى اجلنسية وتكون صالحية البت فهيا 

من قبل احملامك البدائية أي مبوجب دعاوى نزاعية بوجه الدولة اللبنانية، حيث ُترفع  
دعوى جنسية لدى حممكة الدرجة األوىل الناظرة بقضايا األحوال الخشصية، وذلك 

عىل أساس الفقرة 3 من املادة 1 من القرار 1925/15، واليت تنّص عىل أنه يعّد لبنانيًا 
أيضًا »لك خشص يولد يف أرايض لبنان الكبري من والدين جمهولني أو والدين جمهويل 

التابعية«.

املولود من والدين جمهولني
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تنطبق املعلومات أدناه عىل مكتومي القيد من أصول لبنانية مسّجلة أو من أصول لبنانية غري مسّجلة أو 
من أصول غري لبنانية عدمية الجنسية، وكذلك عىل الفلسطينيني املوجودين يف لبنان وغري املسجلني يف أي 

مكان او املسجلني يف بلدان أخرى إالّ أن تسجيلهم مل يعد فاعالً. 

ال ميكن تسجيل والدة املولود من أب مكتوم القيد، وذلك ألن قانون قيد وثائق األحوال الشخصية الحايل 
ال يشمل هذه الفئة. 

وال ميكن مصادقة وثيقة الوالدة، ألن املادة 3 من قانون قيد وثائق األحوال الشخصية معطوفة عىل املادة 13 
أوجبت أن يُدرج يف وثائق األحوال الشخصية أسامء األشخاص املذكورة يف الوقائع املوضوعة لها تلك الوثائق، 
وجنسيتهم ومكان إقامتهم أي قيدهم. ومكتومو القيد هم عدميو الجنسية، وليس لهم رقم قيد. والقانون مل 

يفرد نصاً خاصاً لفئة املولودين من آباء مكتومي القيد أسوة مبا فعل بالنسبة للمولودين من والدين مجهولني.

أسئلة وأجوبة
كيف ميكن تجسيل املولود من أب مكتوم القيد من أصول مجسلة؟

إذا كان األب ذا أصول لبنانية لها قيود يف لبنان، يكفي أن تُرفع دعوى قيد نفوس لألب.  •  

•  من ثم يقوم الوالد بتسجيل زواجه وأوالده عىل خانته.  

ماذا إذا اكن الوالد من أصول عدمية اجلنسية؟

إذا كان الوالد ذا أصول مكتومة القيد أو عدمية الجنسية، أي ال قيد ألصوله يف لبنان، ميكن رفع دعوى جنسية يف 
حالتني:

إذا كان قادراً عىل إثبات والدته يف لبنان ومجهولية جنسية الوالدين و/أو عدم اكتساب جنسية أجنبية   •  
بالبنوة عند الوالدة )مبوجب الفقرة 2 او 3 من املادة 1 من القرار 1925/15 – رابطة األرض(.

إذا كان قادراً عىل إثبات أنه ذا أصول عثامنية مقيمة يف لبنان بتاريخ 30 آب 1924، فيمكنه عندها رفع   •  
دعوى عىل أساس املادة 1 من القرار 2825 لعام 1924.

يكتيف هذا الدليل هبذا القدر من املعلومات حول هذه النقطة ألهنا ل تدخل يف 
اختصاصه، وحتتاج إىل الكثري من التفاصيل اليت ل جمال لذكرها. عند احلاجة، 

ميكنمك استشارة اختصايص يف القانون حول الجراءات الواجب اتباعها لرفع هذه 
الدعاوى.

املولود من أب مكتوم القيد أي عدمي اجلنسية

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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املالحق
ليك يكون الدليل أكرث فاعلية، يقّدم يف املالحق مجموعة من النصوص القانونية التي تتعلّق بالجنسية 
وتسجيل الوالدة، فضالً عن دليل للدوائر الرسمية املعنية بالتسجيل واملحاكم والقضاة الذي يتولون 

دعاوى الجنسية والتسجيل.
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املادة 1 من قانون اجلنسية )القرار 195/15(

يعترب لبنانيًا:

1. كل شخص مولود من أب لبناين

2. كل شخص مولود يف أرايض لبنان الكبري ومل يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الوالدة تابعية اجنبية

3. كل شخص يولد يف أرايض لبنان الكبري من والدين مجهولني أو والدين مجهويل التابعية

املادة 3 من قانون قيد وثائق األحوال الخشصية لعام 1951 

يجب أن يذكر يف وثائق األحوال الشخصية السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت فيها الوقائع املوضوعة لها تلك 
الوثائق. كام يجب أن تدرج أسامء جميع األشخاص املذكورين فيها وكنيتهم وعمرهم وصناعتهم ومكان اقامتهم. 

وال يجوز عىل االطالق احداث محو فيها وال كتابة استدراك ما عىل الهامش وال عبارات مقتضية او مخترصة وال 
أرقام هندية ويجب ان يوقع منظمو الوثائق عليها بحضور شاهدين وان يصدقها املختارون.

املادة 11 من قانون قيد وثائق األحوال الخشصية لعام 1951

ان الترصيح بحدوث والدة يجب أن يكون لدى موظف األحوال الشخصية يف خالل ثالثني يوما  تيل الوالدة أما وثيقة 
الوالدة فيجب ان يضعها ويوقعها االب أو االم أو الويل أو الطبيب او القابلة ثم يصدق املختار عىل صحة التوقيع.

وكل مخالفة الحكام هذه املادة يغرم مرتكبها بغرامة ادارية قدرها خمس لريات يستوفيها مأمور النفوس لدى 
تسجيله الوثيقة لقاء ايصال من دفرت ذي أرومة. 

املادة 12 من قانون قيد وثائق األحوال الخشصية للعام 1951

بعد انقضاء سنة عىل تاريخ الوالدة ال ميكن قيد املولود اال مبقتىض قرار قضايئ يصدر يف غرفة املذاكرة بناء عىل 
طلب النيابة العامة او صاحب العالقة.

نصوص قانونية ذات عالقة باجلنسية وتجسيل الولدة

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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املادة 13 من قانون قيد وثائق األحوال الخشصية لعام 1951

يجب ان يذكر يف وثيقة الوالدة السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت الوالدة فيها وجنس املولود واسم العلم 
الذي يسمى به مع اسم االب واالم والشاهدين وكنيتهم وصناعتهم وعمرهم ومكان اقامتهم.

املادة 14 من قانون قيد وثائق األحوال الخشصية لعام 1951

اذا ولد توأمان وجب أن تكتب وثيقة الوالدة لكل منهام وأن تذكر الساعة التي ولد فيها كل واحد منهام والطفل 
الذي ولد منهام قبل اآلخر والعالمات املميزة يف جسميهام ويعد من ولد قبل اآلخر الولد االكرب.

املادة 15 من قانون قيد وثائق األحوال الخشصية لعام 1951

اذا ولد طفل غري رشعي فينظم وثيقة الوالدة الشخص الذي يتعهده او الطبيب او القابلة وال يذكر اسم والده 
اال اذا اعرتف به او فوض إىل وكيل خاص ان ينوب عنه يف االعرتاف به واذا مل يتم هذا االعرتاف فان الطفل يقيد 

باألسامء التي يختارها منظم وثيقة الوالدة.

وال يجوز ملن ينظم وثيقة الوالدة ان يذكر اسم والدة الطفل وكذلك ال يجوز ملوظف األحوال الشخصية ان يذكر 
اسمها اال بناء عىل ترصيح منها بكونها ام الطفل او بناء عىل حكم قضايئ.

ان شهادة االعرتاف بالولد غري الرشعي تقيد يف السجالت بالتاريخ الذي قيدت فيه ويذكر مآلها يف سجل وثائق 
الوالدة ويجب ان يكون تحريرها بحضور شاهدين.

املادة 16 من قانون قيد وثائق األحوال الخشصية لعام 1951

عىل كل شخص يجد طفال حديث الوالدة ان يسلمه إىل مختار القرية او املحلة مع ما يجده عىل الولد من املالبس 
واالشياء االخرى وان يبني املكان والزمان والظروف التي وجده فيها. وعىل املختار عندئذ ان ينظم محرضا يبني فيه 

العمر الذي يظهر عىل الولد والعالمات الفارقة وان يسلم الولد مع املحرض إىل احدى املؤسسات التي تعتمدها 
وزارة الصحة واالسعاف العام ويتوجب عىل هذه املؤسسة ان تنظم وثيقة الوالدة وترسلها إىل دائرة األحوال 

الشخصية لقيدها يف سجالتها وفقا لالحكام السابقة.

املالحق



  72

املادة 18 من قانون قيد وثائق األحوال الخشصية لعام 1951

ان الولد الذي يولد يف مكان غري املكان الذي يكون فيه محل اقامة حقيقي البيه او المه عند عدم وجود االب، 
يجري قيده يف املكان الذي يكون فيه محل اقامة والديه الحقيقي وتكتب له وثيقة والدة مبقتىض احكام املادتني 
11 و13 وتسلم إىل قلم األحوال الشخصية يف القرية أو املحلة الرسالها إىل موظف األحوال الشخصية يف الجهة 

التي يكون فيها محل الوالدين االصيل.

املادة 19 من قانون قيد وثائق األحوال الخشصية لعام 1951

اذا ولد ولد من أب لبناين التبعة يف بالد اجنبية فان اثبات والدته يجري يف اقرب قنصلية لبنانية إىل محل اقامته 
بناء عىل طلب منه فيسلم القنصل وثيقة موقتة تقوم مقام الهوية ثم يرسل صورة عن وثيقة الوالدة ونسخا عن 

تذاكر هوية الوالدين إىل لبنان لقيد املولود يف سجالت مكان الوالد االصيل.

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان
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دليل أقالم ودوائر النفوس

دائرة نفوس بريوت
355009-01قلم نفوس بيروت

 دائرة نفوس جبل لبنان
920191-05قلم نفوس بعبدا

530537-05قلم نفوس حمانا

890914-01قلم نفوس المتن- الجديدة

980381-04قلم نفوس بكفيا

قلم نفوس المتن الشمالي 
العالي

04-392170

410219-04قلم نفوس انطلياس

500036-05قلم نفوس الشوف

241859-07قلم نفوس شحيم

623290-07قلم نفوس برجا

433802-05قلم نفوس عاليه

433802-05قلم نفوس الشويفات

914907-09قلم نفوس كسروان

641155-09قلم نفوس فتوح كسروان 

540167-09قلم نفوس جبيل

 دائرة نفوس لبنان المشايل
443812-06قلم نفوس طرابلس

660225-06قلم نفوس زغرتا

740003-06قلم نفوس البترون

521502-06قلم نفوس دوما

690083-06قلم نفوس حلبا

350010-06قلم نفوس القبيات

470638-06قلم نفوس العبده

671104-06قلم نفوس بشري

490069-06قلم نفوس سير

460684-06قلم نفوس المنية

240016-06قلم نفوس بخعون

 دائرة نفوس لبنان اجلنويب
720016-07قلم نفوس صيدا

740040-07قلم نفوس صور

410837-07قلم نفوس جويا

780103-07قلم نفوس جزين

 دائرة نفوس النبطية
760233-07قلم نفوس النبطية

210309-07قلم نفوس جباع

831008-07قلم نفوس مرجعيون

550133-07قلم نفوس حاصبيا

450021-07قلم نفوس بنت جبيل

325271-07قلم نفوس تبنين

 دائرة نفوس البقاع
800901-08قلم نفوس زحلة

660020-08قلم نفوس البقاع الغربي

760072-08قلم نفوس صغبين

859080-08قلم نفوس راشيا

370274-08قلم نفوس بعلبك

330759-08قلم نفوس شمسطار

320349-08قلم نفوس دير األحمر

230434-03قلم نفوس اللبوة

335045-08قلم نفوس النبي شيت

200446-08قلم نفوس الهرمل

املالحق



حمافظة بريوت
احملمكة البتدائية )غرفة ابتدائية( الناظرة بقضايا األحوال الشخصية، مركزها يف بريوت

قاض منفرد ناظر بقضايا األحوال الشخصية مركزه يف بريوت

حمافظة جبل لبنان
احملمكة البتدائية )غرفة ابتدائية( الناظرة بقضايا األحوال الشخصية، مركزها يف بعبدا عن كل محافظة 

جبل لبنان باستثناء املنت وكرسوان وجبيل

احملمكة البتدائية )غرفة ابتدائية( الناظرة بقضايا األحوال الشخصية، مركزها يف جديدة املنت عن كل 
من أقضية املنت وكرسوان وجبيل

قاض منفرد ناظر بقضايا األحوال الشخصية يف كل من
عن قضاء بعبدا  بعبدا      

عن قضاء املنت الجديدة      

عن قضاء كرسوان جونية      

عن قضاء جبيل  جبيل – قرطبا    

عن منطقة دير القمر  دير القمر     

عن منطقة بعقلني بعقلني      

عن قضاء عاليه عاليه     

عن منطقة الدامور – شحيم الدامور – شحيم    

 74

دليل القضاة املنفردين املدنيني واحملامك اإلبتدائية 
املدنية الناظرة بقضايا األحوال  الخشصية
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حمافظة لبنان المشايل

احملمكة البتدائية )غرفة ابتدائية( الناظرة بقضايا األحوال الشخصية، مركزها يف طرابلس عن كل 
محافظة لبنان الشاميل

قاض منفرد ناظر بقضايا األحوال الشخصية يف كل من
عن قضاء طرابلس طرابلس      

عن قضاء عكار  حلبا – القبيات     

عن قضاء زغرتا  زغرتا – اهدن    

عن قضاء برشي  برشي      

عن قضاء الكورة  امبون      

عن قضاء البرتون البرتون – دوما     

حمافظة لبنان اجلنويب
احملمكة البتدائية )غرفة ابتدائية( الناظرة بقضايا األحوال الشخصية، مركزها يف صيدا عن كل محافظة 

لبنان الجنويب

قاض منفرد ناظر بقضايا األحوال الشخصية يف كل من
عن قضاء صيدا صيدا        

عن قضاء صور صور – جويا     

عن قضاء جزين جزين      

املالحق



  76

حمافظة البقاع
احملمكة البتدائية )غرفة ابتدائية( الناظرة بقضايا األحوال الشخصية، مركزها يف زحلة عن زحلة والبقاع 

الغريب 

احملمكة البتدائية )غرفة ابتدائية( الناظرة بقضايا األحوال الشخصية، مركزها يف بعلبك عن قضاء بعلبك 
قاض منفرد ناظر بقضايا األحوال الشخصية يف كل من

زحلة                                       عن قضاء زحلة

عن قضاء البقاع الغريب جب جنني – صغبني   

عن قضاء بعلبك بعلبك- دير األحمر    

عن قضاء راشيا راشيا     

عن قضاء الهرمل الهرمل – راس بعلبك   

حمافظة النبطية

احملمكة البتدائية )غرفة ابتدائية( الناظرة بقضايا األحوال الشخصية، مركزها يف النبطية عن كل 
محافظة النبطية

قاض منفرد ناظر بقضايا األحوال الشخصية يف كل من
عن قضاء النبطية النبطية      

عن قضاء بنت جبيل بنت جبيل – تبنني    

عن قضاء مرجعيون مرجعيون     

عن قضاء حاصبيا    حاصبيا     

دليل تجسيل الوالدات يف لبنان



4   دليل تجسيل الوالدات يف لبنان

جمعيــة رّواد فرونتــرز هــي منظمــة غــر حكوميــة لبنانيــة ال تتوخــى الربــح، بــدأت نشــاطها الدفاعــي يف مجــال 
الهجــرة القرسيــة يف العــام 1999، وهــي تهــدف إىل تعزيــز وتوطيــد ثقافــة حقــوق اإلنســان املجّســدة يف الرشعــة 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ويف الدســتور اللبنــاين وذلــك عــى املســتويني الفــردي والجامعــي، وتهــدف كذلــك إىل 

حاميــة الحقــوق األساســية والحريــات العامــة لألفــراد والجامعــات والدفــاع عنهــا مــن دون متييــز.

تعمــل جمعيــة رّواد فرونتــرز مــن أجــل إيجــاد بيئــة حاميــة لالجئــني ولعدميــي الجنســية يف لبنــان، وذلــك انطالقــاً 
ــة  ــش بكرام ــية بالعي ــي الجنس ــني وعدمي ــق الالجئ ــل بح ــة ويتمث ــاط الجمعي ــرّك كل نش ــايس يح ــدأ أس ــن مب م

وبالتمتــع بالحاميــة مــن أي خطــر وبحقــوق اإلنســان. 

يســتفيد مــن برامــج الجمعيــة حاليّــاً الالجئــون وعدميــو الجنســية يف لبنــان الذيــن يعرفــون بـــ »مكتومــي القيــد« 
و»قيــد الــدرس«.
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