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)أ( الدراسات اإلقليمية

األستاذة/ نتالى زعرور
محامية وباحثة متخصصة في الكوارث واألزمات

الكوارث الطبيعية وأثرها على النساء والفتياتالجمهورية اللبنانية

معالى الوزيرة الدكتورة/ لمياء الزريبى
وزيرة المالية سابًقا

األزمات المالية وأثرها على النساء والفتياتالجمهورية التونسية

األستاذة الدكتورة/ صباح سلمان
تدريسية كلية القانون – جامعة بغداد

الحروب والنزاعات المسلحة وأثرها على النساء جمهورية العراق
والفتيات

األستاذة الدكتورة/ هبة نصار
أستاذة االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - 

جامعة القاهرة

جمهورية مصر 
العربية

األزمات االقتصادية وأثرها على النساء والفتيات 

)ب( الدراسات التعقيبية )دراسات حالة(

األستاذة الدكتورة/ أميرة يوسف بدري
أستاذة التنمية االجتماعية - جامعة األحفاد للبنات

جمهورية السودان

 الكوارث الطبيعية

الدكتورة/ ماجده الصلتية
أستاذة مساعدة - جامعة السلطان قابوس

سلطنة ُعمان
الدكتورة/ سعاد المنجية

باحثة مساعدة - وزارة التربية والتعليم

األستاذة الدكتورة/ وفاء جعفر المهداوي
أستاذة التنمية المستدامة- الجامعة المستنصرية

جمهورية العراق

األستاذة/ جنى بدران
خبيرة  تحليل المخاطر قسم االئتمان والمخاطر

الجمهورية اللبنانية

األزمات المالية
األستاذة/ ديما كرداشة

خبيرة متخصصة في مجال النوع االجتماعي
المملكة األردنية 

الهاشمية

األستاذة الدكتورة/ بلقيس أبو اصبع
أستاذة العلوم السياسية والنوع االجتماعي -

جامعة صنعاء

الجمهورية اليمنية

الحروب والنزاعات
األستاذة/ لونا سعادة

باحثة متخصصة فى الجندر والتنمية والحروب 
واألزمات

دولة فلسطين

األستاذة/ منينة عبد اللة
خبيرة وباحثة فى مجال النوع االجتماعي

الجمهورية اإلسالمية 
األزمات االقتصاديةالموريتانية

فريق اإلعداد

األزمات العالمية الكبرى وتداعياتها على النساء والفتيات في الدول العربية )دراسة إقليمية(
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ألــف الــرأى العــام المحلــي والعالمــي الكتابــات حــول حقــوق المــرأة ومســألة المســاواة بيــن الجنســين. وقــد تطــور هــذا الخطــاب فــي العقديــن 
األخيريــن ليتنــاول موضــوع تمكيــن النســاء وتعزيــز قدراتهــن التنافســية وكذلــك موضــوع تعزيــز حضــور وفعاليــة النســاء فــي مجــال القيــادة 
وصناعــة القــرارات العامــة. لكــن رفيــق الظــل لــكل هــذه اإلشــكاليات كان دائًمــا ومــازال موضــوع الصــور النمطيــة لــأداور االجتماعيــة كمــا 
هــي موزعــة بيــن الجنســين علــى أســاس أن هنــاك أدوار ملتصقــة بالرجــل بالنظــر إلــى الذكــورة وأخــرى متداخلــة مــع "طبيعــة المــرأة كأنثــى".

فــي هــذا الســياق، ال تــردد فــي اعتبــار االهتمــام بالشــؤون العامــة وبخاصــة الشــؤون العالميــة ومنهــا األزمــات الكبــرى، لــه ســمة ذكوريــة 
وليــس مــن شــأن المــرأة.

حاولــت الدراســات اإلقليميــة األربعــة والتــي يتضمنهــا هــذا الكتــاب، وكذلــك التعقيبــات الوطنيــة عليهــا، أن ُتفــّكك هــذا النمــط مــن التفكيــر. 
فأربعــة ســيدات مشــهود لهــن دولًيــا بســعة معرفتهــن وبرؤياهــن الثاقبــة والحكيمــة فــي معالجــة األزمــات العالميــة الكبــرى، أعــددن دراســات 

إطاريــة لفهــم أربعــة أزمــات كبــرى هــزت وتهــز العالــم: 
الكــوارث الطبيعيــة والجوائــح، األزمــات الماليــة، الحــروب والنزاعــات المســلحة، واألزمــات االقتصاديــة العالميــة الكبــرى، الدوليــة والوطنيــة 

وتداعيــات كل هــذه األزمــات علــى النســاء فــي العالــم العربــي.
فــي ضــوء كل دراســة رئيســية تــم اســتكتاب باحثــة أو أكثــر مــن دولــة عربيــة وجــاءت األوراق الوطنيــة لتســتكمل المشــهد العــام فــي كل 

مجــال مــن مجــاالت األزمــات الدوليــة الكبــرى.

ما كشفته هذه الدراسات وتلك األوراق هو كاآلتي:
1- أن قــراءة األحــداث العالميــة بعدســات المــرأة أي بعيــن النســاء يبيــن التداعيــات الكبيــرة جــًدا علــى النســاء مــن جــراء كل أزمــة مــن 

تلــك األزمــات. 
2- أن النســاء قــادرات علــى إنتــاج أعمــال علميــة وأكاديميــة رفيعــة المســتوى وأن تســاهمن فــي زيــادة المعرفــة العلميــة وترشــيد التدخــالت 

االجتماعيــة لتســتند إلــى العلــوم اليقينيــة كمنطلــق لرســم السياســات، الســيما تلــك الهادفــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.
الحقيقــة التــي تتكشــف مــن هــذه الدراســات واألوراق هــي أنــه ليــس هنــاك مــن معرفــة علميــة إن لــم تشــمل مقاربــة النــوع االجتماعــي حيــث 
يتــم قــراءة الواقــع بعدســتين مقارنتيــن مترافقتيــن: األولــى عدســة تنظــر إلــى األحــداث بعيــن الرجــل واألخــرى تنظــر إلــى األحــداث بعيــن 

المــرأة.
ــا ولهــن كلمــة فــي المســائل الكبــرى التــي درجنــا علــى  ثــم يتكشــف لنــا أن بيــن النســاء طاقــات علميــة رفيعــة المســتوى مشــهود لهــا دولًي

وضعهــا بالكامــل بيــن أيــدي الرجــال حصــًرا.

         األستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان 
المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية          

تقديم
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