
 

 
  :تنویھ

 لإلجابة على أسئلة الالجئینھذه الوثیقة ھي لمسؤولي التوعیة ولعّمال الخط األمامي الستعمالھا كمرجع  -
 lebanon.org-www.refugees ، انھا متاحة على ال یجب توزیع ھذه األسئلة  واألجوبة على الالجئین- 

 تستخدم ھذه األسئلة واألجوبة من قبل جمیع الخطوط الساخنة في لبنان -
 

 سمعت أن ھناك إجراءات جدیدة لتسجیل الموالید، فما ھي؟  -1
 ھي:    اإلجراءات الجدیدة

، لم یعد الوالدین السوریین بحاجة إلى إقامة قانونیّة لتسجیل والدة أطفالھم في دائرة وقوعات األجانب. للمزید من  2017منذ أیلول 
 .  7على السؤال رقم  إطلعالمعلومات 

عادةً على حدیثي الوالدة في لبنان التسجیل في قلم النفوس على مستوى القضاء أو سیتوجب على األھل أن  
أطفاالً قد ولدوا في ، یمكن للوالدین السوریین الذین لدیھم 2018منذ آذار المحكمة لتسجیل المولود.یذھبوا الى 
وفاتتھم مھلة العام الواحد، یمكنھم اآلن تسجیل أطفالھم دون    2022شباط  8و 2011كانون الثاني  1لبنان بین  

 اللجوء إلى المحكمة.  
 .  3على السؤال رقم   إطلعاألطفال   للمزید من المعلومات عن كیفیّة تسجیل ھؤالء

ما زالوا بحاجة إلى تسجیل والدتھم في غضون عام واحد   2022شباط  8یرجى أخذ العلم أن األطفال الذین ولدوا بعد 
 وإال فإن الوالدین لن یتمكنوا من تسجیل والدة أطفالھم إال عبر المحكمة من خالل إجراءات طویلة ومكلفة

 
 ھل ستساعدني المفوضیّة في ھذه العملیة؟ -2

 الرجاء االتصال باألرقام المذكورة أدناه.  قد تزودك المفوضیّة وشركاؤھا باالستشارة والمساعدة. للمزید من المعلومات 

 

 كیف أستطیع تسجیل والدة طفلي في لبنان؟ -3
 

 من المھم أن تتخذ إجراءات فوریة لتسجیل والدة طفلك لدى السلطات اللبنانیة وأن تبدأ عملیة التسجیل في أسرع وقٍت ممكن. 
 

، علیك اتباع ھذه األربع 2022شباط  8و 2011كانون الثاني   1إذا كان طفلك لم یبلغ السنة األولى من عمره أو ُولد بین 
 لطات اللبنانیّة: خطوات لتسجیل والدة طفلك لدى الس

 
 في حالة    اللذّین  أجریا عملیة الوالدة.   للطفل من الطبیب المرّخص أو القابلة القانونیة   شھادة والدة لبنانیة: الحصول على  الخطوة األولى

 یستوجب تصدیق شھادة الوالدة من قبل نقابة القابالت القانونیات.  القابلة القانونیة 
 المنطقة حیث ولد الطفل. كما یجب أن یتم توقیع وثیقة    مخاتیرصادرة وموقعة عند أحد    وثیقة والدة : الحصول على  الخطوة الثانیة

 الوالدة من قبل الطبیب أو القابلة القانونیة اللذّین أجریا عملیة الوالدة. 
  على وثیقة الوالدة) واألقرب إلى مكان الوالدة.   15: تسجیل وثیقة الوالدة لدى النفوس على مستوى القضاء (الخانة رقم ة الثالثةالخطو 

فیجب أن تتم الخطوات المذكورة أعاله ،  2022شباط    8أو بعد    2011كانون الثاني    1إذا ُولد طفلك قبل  ھام جّداً:  
السنة   الطفل  األمرتقدیم دعوى قضائیة  طویلة ومكلفة إلستكمال   األولى من عمره وإال سیتطلب قبل أن یبلغ 

 . عملیة تسجیل الوالدة
 على وثیقة الوالدة) حیث    16: تسجیل وثیقة الوالدة لدى دائرة وقوعات األجانب على مستوى المحافظة (الخانة رقم  الخطوة الرابعة

  یل الوالدة رسمیاً حتى إكمال ھذه الخطوة. والدة الطفل. لن تعتبر السلطات اللبنانیة تسج
 
 

                                                                                     
 أسئلة وأجوبة لالجئین السوریین في لبنان حول تسجیل الوالدات 

 
 2022أیار تم تحدیثھ في  

http://www.refugees-lebanon.org/


 

 
ً إذا كنت ترغب أیض في تسجیل المولود لدى السجل المدني في سوریا، فسیتعین علیك تصدیق شھادة الوالدة األصلیة التي حصلت علیھا    ا

وزارة الخارجیة اللبنانیة. ال یتوجب علیك أنت وزوجتك أن تكونا حاضرین في الوزارة. ویمكن لدى  من قبل دائرة وقوعات األجانب  
 ألي شخص القیام بذلك نیابة عنك. 

 
 

كانون  1لیس ھناك فرق في التكلفة والمستندات المطلوبة إذا كان طفلك لم یبلغ السنة األولى من عمره أو ُولد بین  
 . 2022شباط  8و 2011الثاني 

 
 كیف یمكنني الحصول على وثیقة والدة من المختار؟  -4

 
 سیطلب منك أو من زوجتك تقدیم الوثائق التالیة للمختار:

 
 ،شھادة والدة 
  .جوازات سفر أو ھویات خاصة بك وبزوجتك 

 .  حتى لو لم یكن تاریخ اإلصدار حدیثًا بدالً عن ذلك، یمكن أیضاً قبول أوراق ثبوتیة آخرى ( مثل إخراج قید فردي أو دفتر العائلة).
دیم إحداھم ولم تكن متوفرة، یرجى  لیس من الضروري تقدیم أوراق إثبات الزواج وإقامة قانونیة صالحة في ھذه المرحلة. ففي حال طلب منك تق

 راجع القائمة أدناه) اإلتصال بالمفوضیّة أو أحد شركائھا القانونیین األقرب إلى مكان سكنك للحصول على المساعدة في عملیة تسجیل والدة طفلك (
 

 الوالدة؟إلى أي مختار یجب علي التوجھ: مختار المنطقة حیث أسكن أو مختار المنطفة التي تمت فیھا  -5

على وثیقة والدة من مختار من منطقة آخرى، قد تواجھ صعوبات في   الرجاء التوجھ فقط إلى أحد مخاتیر المنطقة التي ُولد فیھا الطفل. إذا حصلت
 المرحلة التالیة من عملیة تسجیل الوالدة.

 
 على وثیقة الوالدة)؟ 15على مستوى القضاء (الخانة  قلم النفوسكیف یمكنني تسجیل  والدة طفلي لدى  -6

باإلضافة إلى    4لتسجیل والدة طفلك لدى قلم النفوس على مستوى القضاء، سیتوجب علیك تقدیم جمیع المستندات/ الوثائق المذكورة في السؤال رقم  
روري تقدیم أوراق إثبات الزواج وإقامة قانونیة صالحة في  وثیقة الوالدة التي تم إصدارھا من قبل مختار المنطقة حیث ولد الطفل. لیس من الض

كنك  ھذه المرحلة. ففي حال طلب منك تقدیم إحداھم ولم تكن متوفرة، یرجى اإلتصال بالمفوضیّة أو أحد شركائھا القانونیین األقرب إلى مكان س
 راجع القائمة أدناه).  للحصول على المساعدة في عملیة تسجیل والدة طفلك (

 
سجیل في قلم النفوس مھم جداً ویجب إستكمال ھذه الخطوة قبل أن یبلغ الطفل السنة األولى من عمره، إذا ُولد طفلك  الت

األمرتقدیم دعوى قضائیة  طویلة ومكلفة إلستكمال عملیة    وإال سیتطلب.  2022شباط    8أو بعد    2011كانون الثاني    1قبل  
 . تسجیل الوالدة

 
على وثیقة   16كیف یمكنني تسجیل والدة طفلي لدى دائرة وقوعات األجانب على مستوى المحافظة  (الخانة   -7

 الوالدة)؟
، قد تم إعتماد إجراء جدید لتسھیل عملیة  2017منذ أیلول   تكتمل عملیة تسجیل الوالدة في لبنان عند تسجیل الوالدة لدى دائرة وقوعات األجانب.

 أو على زوجتك تقدیم الوثائق التالیة لتسجیل والدة طفلك لدى دائرة وقوعات األجانب:  تسجیل الوالدة، فسیتوجب علیك
 

   وثیقة والدة مسجلة لدى قلم النفوس على مستوى القضاء 
  جوازات سفر أو ھویّات خاّصة بك وبزوجتك 
  الوثائق التالیة إلثبات زواجك :  إحدى 

 دفتر العائلة؛ أو  -
كل من وزارتي الشؤون الخارجیة اللبنانیة والسوریة باإلضافة إلى جواز   مختوم لدى  /إخراج قید عائلي (بیان قید عائلي) مسجل  -

 سفر لكال الوالدین؛ أو 
 الخارجیة اللبنانیة والسوریة؛ أو مختومة لدى كل من وزارتي  الشؤون /  وثیقة زواج سوریة مسجلة  -
 وثیقة زواج لبنانیة أنجزت في لبنان للزیجات التي تمت في لبنان.  -

 
 علیك وعلى زوجتك. ومع ذلك، نشجعك بتقدیمھا إذا وجدت.  ةاإلقامة القانونیة لم تعد متوجب 

، أنھ في حال عدم توفر اإلقامة القانونیة ستقوم دائرة وقوعات األجانب بمشاركة نسخة من وثیقة والدة طفلك مع األمن  الرجاء أخذ العلم 
 العام اللبناني بعد إتمام عملیة تسجیل الوالدة كجزء من إجراءتھم الطبیعیّة.  

 مفوضیّة أو بالشركاء القانونیین األقرب إلیك للحصول على المساعدة.  في حال عدم توفر أي من الوثائق المذكورة أعاله، یرجى اإلتصال بال           



 

 
 

 ملخص عام عن األوراق والتكلفة المطلوبة لكل خطوة من خطوات عملیة تسجیل الوالدة: -8
 

 
 
 
 
 

 المستندات المطلوبة  الكلفة 

 ال یوجد مستندات مطلوبة  - دون أي تكلفة 

 قد یتم طلب أوراق ثبوتیة  -

 شھادة والدة ولى: الخطوة األ

 شھادة والدة  - خرآتختلف الكلفة بین مختار و
، أوراق ثبوتیة آخرى قد تكون   ھویة أو جواز سفر لكال الوالدین -

 ً  مقبولة أیضا

  

   الخطوة الثانیة: المختار

 الطوابع  كلفةلیرة لبنانیة  5000

 

  

  وثیقة والدة صادرة من قبل مختار
، أوراق ثبوتیة آخرى قد تكون  الوالدینھویة أو جواز سفر لكال  -

 ً  مقبولة أیضا

 

 

 الخطوة الثالثة: النفوس 

 لیرة لبنانیة   6000 – 3000حوالي  

لكل وثیقة مقدمة    كلفة طابعلیرة لبنانیة   1000(
 للتسجیل)    

 

 وثیقة والدة صادرة من قبل مختار -

 -ھویة أو جواز سفر لكال الوالدین
مسجل/   (بیان قید عائلي سوري)دفتر العائلة؛ أو اخراج قید عائلي - 

مختوم لدى كل من وزارتي الخارجیة اللبنانیة والسوریة باإلضافة  
إلى جواز سفر لكال الوالدین؛ أو وثیقة زواج سوریة مسجلة/ مختومة  

لدى كل من وزارتي الخارجة اللبنانیة والسوریة؛ أو وثیقة زواج  
 في لبنان للزیجات التي تمت في لبنان.    لبنانیة أنجزت

 ذا وجدت. إ إقامة قانونیة لك ولزوجتك،   اثبات  -
، ستقوم دائرة وقوعات  إن لم یكن لدیك أو لزوجتك إقامة قانونیة -

األجانب بمشاركة نسخة من شھادة الوالدة مع األمن العام اللبناني  
   بعد تسجیل الوالدة 

  الخطوة الرابعة: دائرة  
 :  األجانب  وقوعات

 ستحتاج أن تأخذ معك:  لبنانیة (طوابع مالیة)  5000

 وثیقة الوالدة التي سجلتھا في دائرة وقوعات األجانب  -

وزارة  الخطوة الخامسة: 
 الخارجیة 



 

 
 

 في حال ولد طفلي في المنزل، كیف یمكنني الحصول على شھادة والدة؟ -9

بنان،  إجراء الوالدة من قبل طبیب مرخص، سیقدم لك شھادة والدة. إذا كانت القابلة القانونیة تملك شھادة من نقابة القابالت القانونیات في ل  تم إذا  
 بالتالي تستطیع تقدیم شھادة والدة.  

 
ول على وثیقة والدة من المختار المتواجد في  أما إذا كان الشخص الذي ساعد في الوالدة غیر قادر على القیام بذلك، ال یزال بإستطاعتك الحص 

ن المعلومات  منطقة سكنك وتسجیل الوالدة لدى السلطات اللبنانیة. یرجى االتصال بالمفوضیّة أو بالشركاء القانونیین الذین یمكنھم تزویدك بالمزید م
 المتعلقة بوضعك والمساعدة القانونیة المحتملة (راجع القائمة أدناه). 

 
 تسجیل والدة طفلي إذا كان عمره أكثر من سنة واحدة / إذا كان قد تخطى عمر السنة الواحدة؟ھل یمكنني  -10

، أصبح اآلن أسھل تسجیل األطفال الذین تخطوا السنة األولى من  2018بفضل اإلجراءات الجدیدة التي اتخذت منذ آذار  
یمكنك تسجیلھ بإتباع الخطوات المذكورة في    2022شباط    8و  2011كانون الثاني    1أعمارھم. إذا كان طفلك قد ُولد بین  

 . 3السؤال رقم 
ره، الرجاء االتصال بالشریك القانوني أو بالمفوضیّة لتزویدك  إذا كان طفلك قد ُولد خالل الفترة المذكورة أعاله وقد تخطى السنة األولى من عم

 بمعلومات إضافیة. (انظر على الالئحة الموجودة بآخر المستند).  
 

 لماذا یجب أن أسجل والدة طفلي في لبنان؟  -11
 من المھم جداً لك ولطفلك أن  تسجل والدة طفلك في لبنان حتى دائرة وقوعات األجانب. فإذا لم تقم بذلك:  

  قد یواجھ  من الحصول على الھویة السوریة. في حال حدوث ذلك،   اذًا كمواطن سوري ولن یتمكنیحول ذلك دون االعتراف بولدك قد
علیم وخدمات آخرى. كما قد یواجھ قیوداً في حریة التنقل ولن یكون ة، التّ حیّ عایة الصّ مشاكل في الحصول على الرّ في المستقبل طفلك 

 مكتوم القید.  قد یؤدي ھذا أیًضا إلى كون الطفل اإلرث.  الحصول علىأو  التّملّك قادراً على 

  .لن تتمكن من إثبات أنك  والد الطفل 

   .ستواجھ صعوبات في الخروج من لبنان مع طفلك، إن كان بالعودة إلى سوریا أو السفر إلى بلٍد آخر 

  ولم تسجلھ قبل بلوغھ السنة األولى في قلم النفوس على مستوى القضاء (الخانة   2022شباط  8إذا ولد طفلك بعد
 على وثیقة الوالدة)، سیتطلب األمر تقدیم دعوى قضائیة مكلفة وطویلة إلستكمال عملیة تسجیل الوالدة. 15رقم 

 

تسجیل الوالدة لدى السلطات  في حال قمت بإضافة طفلي على ملفي مع المفوضیّة، ھل ما زال علي إتباع عملیة    -12
 اللبنانیة؟

كوثیقة  والحمایة    نعم، إن إضافة طفلك إلى ملف المفوضیّة لیس بدیالً عن تسجیل  الوالدة لدى السلطات اللبنانیة، كما أنھا لن تمنح طفلك نفس الحقوق
 وثیقة الوالدة). على   16والدة مسجلة لدى دائرة وقوعات األجانب على مستوى المحافظة (الخانة 

 
إذا ولد طفلي في لبنان ولم أسّجلھ في دائرة وقوعات األجانب، ھل یمكنني تسجیل الوالدة لدى السجل المدني  -13

 السوري؟

یة  ت المدنكال. وفقاً للقانون اللبناني السوري، إذا ُولد طفلك في لبنان، فیجب تسجیل الوالدة لدى دائرة وقوعات االجانب قبل تسجیلھ لدى السلطا 
 السوریة وإضافتھ إلى دفتر العائلة.  

 
 إذا لم أسجل والدة طفلي، ھل یمكن أن یصبح لبنانیاً؟ -14

جنسیة/ مكتوم  كال، یصبح طفلك لبناني الجنسیة عند الوالدة فقط إذا كان األب لبنانیاً. في حال لم تسجل والدة طفلك، فإنك تخاطر بأنھ سیكون عدیم ال
 المستقبل الكثیر من الصعوبات في حیاتھ الیومیة. ھذا یعني أنھ سیواجھ فيالقید.  

 
 بمن أستطیع اإلتصال للحصول على معلومات إضافیة؟  -15

وتقدیم المعلومات(   ة أو بالشریك القانوني األقرب إلى مكان سكنك للمساعدة  ألي معلومات إضافیة غیر مذكورة أعاله، یرجى اإلتصال بالمفوضیّ 
 إطلع على القائمة أدناه): 

 



 

 
 جھات االتصال: 

 
 الخط الساخن التابع للمفوضیّة 

 مساًء)   05:00صباحاً حتى  08:00من اإلثنین إلى الجمعة (   01-903014  

 الخطوط الساخنة التابعة للشركاء: 
 

 بیروت / جبل لبنان 
 467081-76 ,801282-71 ,080553-71 ,326651-70 كاریتاس:

 المخیمات (شاتیال، برج البراجنة) :)NRCالمجلس النرویجي لالجئین (
 666950-76بیروت، المتن، جبیل، كسروان:  )NRCالمجلس النرویجي لالجئین (

 749222-76بعبدا، عالیھ:   )NRCالنرویجي لالجئین (المجلس 
 777236-76الشوف:  )NRCالمجلس النرویجي لالجئین (

 81315001الحركة القانونیة: 
 

 البقاع 
 70521542إنترسوس (زحلة، البقاع الغربي، راشیا): 

) (البقاع الشمالي): NRCلالجئین (المجلس النرویجي 76784164) (البقاع الشمالي): IRCلجنة اإلنقاذ الدولیة (
76000613 

 76897789 ):بعلبك) (NRCالمجلس النرویجي لالجئین (
 70992563 ):زحلة) (NRCالمجلس النرویجي لالجئین (
 76000614): ریاق، الدلھمیة، بر الیاس /) (البقاع األوسطNRCالمجلس النرویجي لالجئین (
 78801201): البقاع األوسط/ سعدنایل، قب الیاس، تعلبایا) (NRCالمجلس النرویجي لالجئین (
 76171402) (عرسال): NRCالمجلس النرویجي لالجئین (

المركز اللبناني لحقوق االنسان: (البقاع الشمالي: بوداي، طلیا، دیر االحمر، حوش بردى، حوش تل صفیة، حورتعال، 
 71980246جبعا، بتدعي، شلیفا): 

 
 :الشمال

 81314084(طرابلس وعكار): انترسوس: 
 81646166): عكار) (IRCلجنة اإلنقاذ الدولیة (
 81707787 ):طرابلس) (IRCلجنة اإلنقاذ الدولیة (

 78801313) (وادي خالد): NRCالمجلس النروجي لالجئین (
 76700525) (المنیة): NRCالمجلس النروجي لالجئین (
 70800626): تل عباس) (NRCالمجلس النروجي لالجئین (

 81315001الحركة القانونیة (طرابلس، عكار): 
 70169265طابیثا لالغاثة والتنمیة (البترون): 

 
 

 الجنوب:  
 81312990: كاریتاس

 70951978) (صور): NRCالمجلس النروجي لالجئین ( 
 76888573): صیدا( NRC)( المجلس النروجي لالجئین

 76888265):  النبطیة( NRCالمجلس النروجي لالجئین 
 78885883): بنت جبیل /مرجعیون /حاصبیا( NRC)(المجلس النروجي لالجئین 


