
ي العلوم السياسية
 النوع االجتماعي والتنوع ف 

 
 
ّ
ي العام والتنوع الصادر النوع االجتماعي مراقبة  تقريرإن

ما زال يسلط الضوء الدولية للعلوم السياسية  ةالجمعيعن  7102ف 
ي التقريرين السابقي   الحال كما عىل النوع االجتماعي  

 
ه يضيف (7102، 7100)ف

ّ
وقد . الخرى التنوع بعاد اعتباًرا ل ، إال أن

 .الدولية للعلوم السياسية ةجمعياستند كل تقرير عىل استطالع أجرته الجمعيات المحلية للعلوم السياسية التابعة لل
 

 7102ة للعام الجمعيات المحلية للعلوم السياسياستطالع نتائج 
 

الدولية  ةجمعيالتابعة لل 55الجمعيات المحلية للعلوم السياسية ال  من بي   
 . االستطالع جمعية محلية أجرت هذا  22ية، للعلوم السياس

 
 :ظهر النتائج ما يىلي ت

 

  ي كان
 
ة  الجمعيات المحلية للعلوم السياسية حوالي ثلث العضاء ف الكبي 

 النساء؛من 

 الجمعيات المحلية للعلوم السياسية من من رؤساء % 23 ت نسبةكان
 النساء؛

 من % 22التنفيذيي   ومن العضاء % 23ذلك، كانت نسبة فة إل باإلضا
 من النساء؛ المناء العامي   /المدراء التنفيذيي   

  الجمعيات المحلية للعلوم السياسية من % 27حوالي 
ّ
بلدهم  تشي  إل أن

، من بي   هذه الجمعيات، هناك جمعيتان فقط شعوب أصلية ولكن ضمي
الية الجمعية ) للعلوم  المريكيةالجمعية و للعلوم السياسية السير

ي المعلومات المتعلقة بالعضاء انتجمع( السياسية من  بشكل منهج 
؛ السكان  الصليي  

  المحلية للعلوم السياسية تجمع معلومات الجمعيات حفنة من فقط
ليس هناك أي الشعوب الصلية؛ و ، اللغة و ةاإلثني/ حول خطوط العرق

 .الدينجمعية تقوم بذلك فيما يتعلق بخطوط 
 
 

 الهياكل المؤسسية والممارسات الجيدة
  

ي الالذي أجري  يشي  االستطالع
 
 إل  7102عام ف

ّ
ي  ذات الهياكل المؤسسية علوم السياسيةالجمعيات  عدد أن

التنوع  تعزز  التر
 من شأنها تعزيز هيئات  هذه الجمعيات تشملو  .03قد ارتفع إل 

ا
ي المهن، فضل

 
بالنوع عن مجموعات بحثية معنية  التنوع ف

،  ما تم . والعرق واإلثنية االجتماعي
ً
 ونادرا

ً
ومن المثلة عىل الممارسات . ةالصلي الشعوبإنشاء هيئات لمعالجة قضايا أيضا

ي  ،الجيدة
 
اف تولي  تحسي   جمع البيانات الديموغرافية، والتناوب بي   الرجال والنساء ف  المناصب القيادية وزيادة االعير

حول  علوم السياسيةالجمعيات يعد تبادل المعلومات بي   . الكاديمي  للتفوقالتنوع من خالل منح وتسمية الجوائز  ببحوث
 مبادرات التنوع جانبما أنجزته 

ً
 هام ا

ً
  .يةالدولية للعلوم السياس ةجمعيالالصادرة عن  مراقبةالمن تقارير  ا

 
 السياسيةجمعية الدولية للعلوم النتائج معطيات 

 
 
ّ
  جمعية الدولية للعلوم السياسيةالمعطيات إن

 
ي مشاركة الصادرة عن المانة العامة ت

 
 النساءظهر اتجاهات إيجابية مختلفة ف

ي 
 
ي االرتفاع  هذه المشاركة قد  باعتبار  جمعية الدولية للعلوم السياسيةالف

 
يناستمرت ف ي العقدين الخي 

 
 ت نسبةأصبح. ف

ي كل من مجلس اآلن تمثيل النساء 
 
ل النساء %. 21واللجنة التنفيذية أكير من  جمعية الدولية للعلوم السياسيةالف

ّ
هذا وتشك

ي المؤتمر العالمي ي   المشاركمن % 21، وأكير من جمعية الدولية للعلوم السياسيةالمن أعضاء % 21حوالي 
 
للجمعية   ف

 . الدولية للعلوم السياسية
 
تزداد مشاركة بشكل عام، و ونشطة،  سليمة بمسائل النوع االجتماعي المعنية  البحوثعتي  لجان ت



ي إدارة لجان النساء 
 
 .يةمناصب الرئاسالأكير من ثلث  يتولي  ن ، حيث جمعية الدولية للعلوم السياسيةالتابعة لل البحوثف

ي يتلقي   جوائز 
 عدد النساء اللواتر

ً
علوم السياسية المراجعة  لةوتضم مج، جمعية الدولية للعلوم السياسيةالويزداد أيضا

ين سنة الماضية( IPSR) الدولية  نسبة النساء . خمس محررات عىل مدى العشر
ً
ي مجلةالمؤلفات هذا وقد بلغت أيضا

 
 ف

ي التاري    خ ، للمرةلمدة ثالث سنوات متتالية% 21 الدوليةعلوم السياسية المراجعة 
 
 .الول ف

 
 

 االستنتاج 
 

جمعية الفضالً عن  ،الجمعيات المحلية للعلوم السياسيةفي الجارية واالتجاهات  7102عام ال حول استطالعيشير تحليلنا 
المهنية للعلوم السياسية، باإلضافة  الجمعياتفي تمثيل النساء كأعضاء في  محرز تقدم أّن هناكإلى  ،الدولية للعلوم السياسية

 فإنّ هذه النجاحات لم تكن متساوية،  وفي حين أنّ . بهنّ ومعترف  ناشطات وقائداتات في هذا المجال كباحث إلى وجودهنّ 
 .من مناقشة وتنفيذ اآلليات المؤسسية المنادية بالمساواة بين الجنسينقد استفاد بشكل واضح  مزيد من التضميناالتجاه نحو 


