
تأليف و كتابة :



ان هذا الدليل هو لكل المتزوجين اللبنانيين 
االصل الذين يلدون أطفالهم في لبنان



اذا ما سجلت ولدي 
 ما بضمنلو هوية 

حق في التعليم   

حق في االنتخاب و الترشح 

حق في الطبابة

حق في االرث و التملك

حق في العمل

حق في االسم

حق في الزواج

 بدوائر النفوس،
لبنانية يعني بحرمو من:                



تسجيل الزواج لدى الدولة اللبنانية

الحالة االولى:
الزواج موثق رسميًا لدى المحكمة

- الزم سجل الزواج بدوائر النفوس. 
كيف؟

- بستحصل من السلطة الدينية* على وثيقة زواج
- على اساس هذه الوثيقة، يتم تسجيل الزواج رسميًا في دوائر 

النفوس المختصة.

لسجل ولدي، 
الزم كون 

مسجل زواجي 
لدى دوائر 
النفوس 
الرسمية 

‘‘

*المحاكم الشرعية للمسلمين و المحاكم الروحية للمسحيين



التصريح بالوالدة

متى تمت الوالدة، على االهل و خالل 30 يوم ان يصرحوا بها لدى 
مأمور النفوس ليتم تقييدها في سجالت االحوال الشخصية. اذا 

انقضت مهلة ال 30 يوم، يبقى التصريح ممكًنا مع دفع غرامة، 
حتى مرور سنة على الوالدة.

بعد انقضاء سنة على تاريخ الوالدة، اللجوء الى المحاكم لتسجيل 
المولود يصبح اضطراريا.

عليك ان تصرح بالوالدة حتى لو زواجك لم يسجل 
بعد، و اال بصير عندك دعوتين لدى المحاكم: 

تسجيل زواج و تسجيل والدة
صرح عن المولود خالل 30 يوم و سجلو قبل ما 

يصير عمرو سنة.

 وفر على حالك وقت و رسوم مالية, سجل زواجك 
قبل والدة الطفل!

 على الزوجين ان يباشروا بتسجيل الزواج في دوائر 
النفوس  فور حصوله.

الحالة الثانية: 
الزواج منو موثق رسمًيا، اي لم يتم في محكمة

اذا كان الزواج منو موثق رسمًيا من السلطة الدينية او المدنية، الزم 
اقامة دعوى الثبات الزواج امام المحكمة المختصة.



الحالة الثانية: 
التسجيل بعد انقضاء سنة من الوالدة

بعد عمر السنة، ما ممكن تقيد الطفل الذي لم يتم تسجيله اال 
بقرار من المحكمة.

كيف؟
بقدم صاحب العالقة الشخصي، اي األّب او األّم او الوصي او 

صاحب العالقة بنفسه )اذا كان بلغ سّن الرّشد( او بواسطة محامي، 
دعوى امام قاضي االحوال الشخصية.

شو المطلوب؟
- وثيقة زواج

- قرار إثبات النسب الصادر عن المحاكم الدينية او المدنية
- شهادة والدة الصادرة عن الطبيب

- وثيقة والدة مصدقة من المختار
- إخراج قيد عائلي للمطلوب القيد على خانته

ان كلفة التسجيل المتأخر عالية جدا، منها: 
- وكالة المحامي:  40,000 ل.ل 

- اتعاب المحامي و رسم الدعوى:  300,000 ل.ل  
- حكم اثبات نسب: 15,000 ل.ل 

- رسم طلب تنفيذ: 100,000 ل.ل 
-  إضافة الى  مصاريف أخرى باهظة..

تفادى التسجيل المتأخر لولدك، لتوفر على حالك و 
لتضمنلو حّقو بالحياة الطبيعية.

تسجيل المولود من أّم و أّب لبنانيي 
االصل لدى دوائر النفوس.

الحالة االولى:
التسجيل قبل انقضاء سنة من الوالدة   

- ينظم الطبيب شهادة والدة تسلم الى األهل.
- ياخذ االهل هذه الشهادة و اخراج قيد عائلي الى المختار*، 

لينظم وثيقة والدة بحضور شاهدين.
- يوقع االب و االم هذه الوثيقة امام المختار، الذي بدوره يصدق 

على صحة التوقيع.
- تقدم هذه الوثيقة الى قلم النفوس** لتسجيل المولود.

*مختار محل الوالدة

**دائرة النفوس محل الوالدة



شهادة الوالدة تعطى من قبل الطبيب او المستشفى او 
القابلة القانونية.

وثيقة الوالدة تعطى من قبل المختار و على اساسها يتم 
تسجيل الطفل في دوائر النفوس.

معلومات                                                         

وفاة االب او االم قبل تسجيل الوالدة.
                                             

في هذه الحالة، يمكن للوصي الشرعي ان ينظم وثيقة 
الوالدة و القيام بالتصريح بالوالدة. عليه ان يبرز صفته 

الشرعية كوصي، و ان يثبت نسب المولود الى اهله عبر 
وثيقة زواج و حكم شرعي/مذهبي باثبات النسب.

تكليف المختار القيام باجراء تسجيل 
الوالدة

انت بتعرف انو فيك تكلف المختار القيام بكل االجراءات 
الالزمة في قلم النفوس محل الوالدة.

اذا ما عندك وقت، كلف المختار، بس ما تهمل تسجيل 
طفلك!

    ما تنسى تتاكد من صحة المعلومات الواردة بكّل 
المستندات.

الفرق بين شهادة الوالدة و وثيقة الوالدة



من نحن؟

تتمحور رسالة مارش حول تثقيف وتحفيز وتمكين المواطنين 
لإلعتراف والنضال في سبيل أهم حقوقهم المدنية. كما تسعى 

الجمعية لبناء مجتمع لبناني منفتح ومتسامح ولتعزيز التنوع 
والمساواة بهدف بلوغ مصالحة حقيقية بين مختلف شرائح 

المجتمع وأبناء هذا الوطن، مع التركيز على الشباب الذين يمثلون 
األمل والنواة ألي تغيير ايجابي على صعيد القيادة عند توليهم 

مقاليد السلطة فينسجون مستقبل بلدنا.

فنحن نهدف الى:

- بناء مجتمع حر يحترم القوانين ودولة القانون، وذلك عن 
طريق التربية والتوعية المدنية.

-تثقيف تحفيز و تمكين الشباب للمطالبة بحقوقهم.

-غرس احترام صادق و حقيقي و قبول االختالف.

- الدفاع بكافة الطرق السلمية عن حقوق المواطن المدنية. 

للمزيد من المعلومات المتعلقة بموضوع الكتيب 
»النو بال تسجيل رسمي هو بال حقوق. سجل ولدك« االتصال بجمعية مارش 

على:

T: +961 1 20 81 01 - www.marchlebanon.org
Facebook.com /marchlebanon - info@marchlebanon.org




