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مــّرت عشــريتان علــى تنفيــذ منظمــة المــرأة العربيــة لمشــروعها الرائــد حــول »حقــوق المرأة 
اإلنســانية: عالمــات مضيئــة فــي أحــكام القضــاء العربــي 1990-2010«، والــذي كان لــه 
ــه  ــي تصدي ــي ف ــه القضــاء العرب ــادات فق ــى اجته ــّرة عل ــي تســليط الضــوء ألّول م الســبق ف
ــن  ــك صــادًرا ع ــواء أكان ذل ــرأة، س ــانية للم ــوق اإلنس ــة بالحق ــاكات ذات الصل ــكّل االنته ل
أشــخاص طبيعييــن أيًّــا كانــت صفتهــم، أو عــن مؤسســات خاصــة أو تابعــة للدولــة مــن الجهــة 
األولــى، ووضــع قاعــدة بيانــات إلكترونيــة خاصــة باألحــكام القضائيــة المضيئــة والمناصــرة 
ــة  ــرأة العربّي ــة الم ــي إطــار إدراك منّظم ــة. وف ــة الثاني ــن الجه ــرأة م ــوق اإلنســانية للم للحق
ــذا المشــروع  ــذ ه ــى تنفي ــا عل ــدرج حرصه ــتدامتها، ين ــة الّرصــد واس ــة عملي ــة دوري ألهّمي
بالنســبة للعشــرية الثالثــة 2011-2020، بمــا يعــّزز النشــر الــدوري لفقــه القضــاء العربــي 
المناصــر لحقــوق المــرأة؛ وذلــك بفضــل التعريــف باألحــكام المكرســة ألفضــل الممارســات 
القضائيــة ذات الصلــة بحمايــة الحقــوق اإلنســانية للمــرأة، والحــث علــى إعــادة تطبيقهــا مــن 
قبــل القضــاة كلّمــا تماثلــت الوقائــع فــي القضايــا المعروضــة الحقًــا عليهــم، وحفــز المبــادرة 
لــدى عمــوم القضــاة البتــكار ممارســات قضائيــة فُضلــى جديــدة تســتجيب لمتطلبــات العــدل 

ــا كان مجالــه.  واإلنصــاف لحقــوق المــرأة مــن كل انتهــاك أيًّ
ــوق  ــال الحق ــي مج ــي وتطــّوره ف ــه القضــاء العرب ــراء فق ــادة بث ــكان اإلش ــة بم ــن األهّمي وم
اإلنســانية للمــرأة خــالل هــذه العشــرية الثالثــة فــي ضــوء مــا تــّم رصــده مــن جملــة األحــكام 
القضائيــة فــي الــدول العربيــة المشــاركة، وهــي: األردن وتونــس والجزائــر والعــراق وُعمــان 

وفلســطين ولبنــان وليبيــا ومصــر والمغــرب وموريتانيــا.
ــة  ــوق المدني ــت مجــاالت الحق ــد طال ــا ق ــة يالحــظ أنّه ــذه األحــكام القضائي ــي ه ــن ف والمتمعّ
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة علــى حــٍدّ ســواء، كمــا أنّهــا كشــفت تأصيــاًل 
لفقــه قضــاء دســتوري مناصــر لحقــوق المــرأة مــن ناحيــة أولــى، وتســجيل ظهــور صنــف 
جديــد مــن األحــكام القضائيــة لحمايــة المــرأة ضحيــة العنــف لــم يكــن معتَمــًدا فــي العشــرية 
األولــى مــن ناحيــة ثانيــة، وكســب القضــاء بصفتــه حامــي الحقــوق والحريــات لثقــة المــرأة 

العربيــة فــي تصديــه لمختلــف مظاهــر التمييــز ضدهــا مــن ناحيــة ثالثــة.
وســعيًا إلــى االســتعراض األمثــل لمــا تــّم اســتخالصه مــن تلــك األحــكام والقــرارات القضائيــة 

المضيئــة؛ تقــّرر اعتمــاد التقســيم التالــي: 
القسم األول: المدخل العام.

القسم الثاني: تحليل األحكام والقرارات القضائية والنتائج المستخلصة منها.
القسم الثالث: الخاتمة والتوصيات.

توطئة عامة للدراسة




