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األطفال املولودون لالجئات املغتصبات وانعدام الجنسية يف مرص
محمد فرحات
َّ

إن تيسري إجراءات تسجيل واقعات الوالدة لألطفال الناتجني عن حوادث االغتصاب ُي َعدُّ من األمور
الحيوية و الرضورية ملنع حاالت انعدام الجنسية.
ا

ر

ش ــهادة املي ـ د يف القان ــون امل ــدين امل ـ ي ه ــي الوثيق ــة مـــن حيـــاة األم وعـــ إذا كانـــت واقعـــة االغتصـــاب
القانونيـــة الوحيـــدة التـــي تثبـــت وجـــود اإلنســـان بـــل داخـــل مـــ أم خارجهـــا.
يعتمـــد عـــ تلـــك الوثيقـــة إصـــدار الوثائـــق األخـــرى،
فشـــهادة امليـــ د تحـــدد جنســـية الشـــخص و َن َســـ َبه .وأول عقب ــة تواج ــه ضحي ــة االغتص ــاب ه ــي ن ــوع وثائ ــق
وتســـجيل األطفـــال الناتجـــ عـــن االغتصـــاب مـــن أدق التعري ــف الش ــخصية الت ــي تحمله ــا ،ف ــإذا كان ــت تنتم ــي
وأصعـــب املشـــاكل التـــي تواجـــه الالجئـــات اللـــوايت ألحـــد فئـــات األجانـــب األخـــرى بـــأن تكـــون مهاجـــرة
وقع ــن ضحي ــة لالغتص ــاب س ــواء أكان ذل ــك داخ ــل دول ــة مثــ ً  ،س ــوف ُيع َت َم ــد ج ــواز س ــفرها كإثب ــات لش ــخصيتها
اللجـــوء أم يف أثنـــاء توجههـــن إىل دولـــة اللجـــوء .ويف ِّ
كل أ َّمـــا إذا كانـــت الضحيـــة تحمـــل بطاقـــة التعريـــف
مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والقانـــون املـــ ي ،يُعـــدُّ الخاصـــة بالالجئـــ كطالبـــة للجـــوء أو الجئـــة فعـــ
تســـجيل واقعـــات الـــوالدة حقـــاً لجميـــع األطفـــال دون األرجـــح ســـ ُ َف ُض طلـــب تســـجيلها للطفـــل و َمـــر ُّد ذلـــك
اس ــتثناء وم ــن بينه ــم املول ــودون خ ــارج إط ــار العالق ــات َّ
أن موظفـــي التســـجيل يف مـــ يفتقـــرون إىل املعرفـــة
َّ
الزوجي ــة .وم ــع ذل ــك ،يش ـ الواق ــع إىل وج ــود كث ـ م ــن الالزمـــة حـــول صالحيـــة هـــذه الوثائـــق عـــدا عـــن أنـــه
العراقيـــل التـــي تعيـــق تفعيـــل هـــذا الحـــق .ويف مـــ  ،قـــد ال يكـــون هنـــاك أصـــ ً أي دليـــل عـــ وقـــوع
تختـــص مكاتـــب الســـجل املـــدين بتســـجيل األطفـــال االغتصـــاب مثـــل محـــ للرشطـــة بشـــأن االغتصـــاب.
املولوديـــن للمواطنـــ املرصيـــ وغـــ املرصيـــ أ َّمـــا يف
حالـــة الـــوالدات خـــارج إطـــار الزوجيـــة ،فلـــ م الحـــق إذن هنـــاك بعـــض املصاعـــب التـــي تواجـــه الالجئـــة
نســـب أو املهاجـــرة يف توثيـــق والدة طفلهـــا مـــن االغتصـــاب.
يف تســـجيل والدة طفلهـــا ومنحـــه شـــهادة والدة ُي َ
فيهـــا الطفـــل أل ِّمـــه.
والطفـــل املحـــروم مـــن شـــهادة امليـــ د يصبـــح معـــدوم
الجنســـية ،وإذا قـــررت األم يف أي وقـــت مغـــادرة مـــ
ويف ــرض قان ــون األح ــوال املدني ــة املــ ي التزامــاً عــ (لالنتق ــال إىل بل ــد آخ ــر أو الع ــودة إىل بالده ــا األصلي ــة)
األطبــاء والقابـ ت بإصــدار تبليــغ والدة ُيذ َكــر فيهــا أســم فلـــن تتمكـــن مـــن اصطحـــاب طفلهـــا بـــل ســـترض إىل
األم و تاري ــخ الواقع ــة وجنس ــه .لك ــنَّ املامرس ــة العملي ــة ترك ــه يف مــ ألن ــه أصب ــح مع ــدوم الجنس ــية ومحرومــاً
عـــ أرض الواقـــع ال تتوافـــق وهـــذا الحـــق القانـــوين إذ م ــن ش ــهادة امليــ د الرضوري ــة إلص ــدار وثيق ــة الس ــفر.
ينتق ــل الرتكي ــز م ــن حق ــوق الطف ــل إىل طبيع ــة العالق ــة
التـــي جـــاءت بـــه إىل الدنيـــا .وهنـــا ،يتبـــ أحـــد أهـــم عـــ ضـــوء ذلـــك ،ينبغـــي تســـهيل آليـــات تســـجيل
املع ّوقـــات التـــي تواجـــه ضحايـــا االغتصـــاب نتيجـــة وقائـــع والدة أطفـــال االغتصـــاب َّ
ألن ذلـــك رشط أســـايس
عـــدم درايـــة املســـؤولني باإلجـــراءات واجبـــة التطبيـــق ملنـــع التبعـــات غـــ املرغـــوب بهـــا .ولغايـــات تخفيـــض
إلصـــدار هـــذا النـــوع مـــن شـــهادات امليـــ د ،خاصـــ ًة َّ
أن خط ــر تف ــي ظاه ــرة انع ــدام الجنس ــية ،عــ الس ــلطات
ِّ
تس ــجيل واقع ــات ال ــوالدة خ ــارج إط ــار الزوجي ــة لي ــس املرصيـــة أن تنفـــذ الـــ ط القانـــوين املتعلـــق بتســـجيل
أمـــراً شـــائعاً يف املجتمـــع املـــ ي ناهيـــك عـــن نظـــرة كل واقع ــة والدة ناتج ــة ع ــن االغتص ــاب أو خ ــارج إط ــار
املجتم ــع له ــذا املوض ــوع بال ــذات م ــا يجع ــل املس ــؤولني ال ــزواج م ــع إن ــكار األب للطف ــل وتح ــدد بيانات ــه ومنه ــا
غــ مس ــتعدين لتقدي ــم الخدم ــة .أم ــا يف حال ــة أنجب ــت اســـم والدتـــه وجنســـه.
الالجئ ــة طفله ــا م ــن االغتص ــاب داخ ــل مــ  ،فتختل ــف
آلي ــة التس ــجيل إذا كان ــت امل ــرأة مغتصب ــة واألب مجه ــوالً محمد فرحات farahat_3@hotmail.com
ع ــن إذا كان األب معروفــاً لك َّن ــه أنك ــر أب َّوت ــه أو اختف ــى باحث قانوين ،املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني
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