
 انتخابا  و ترشيحا   الطلبة مجالس في الطالبات مشاركة تعزيز حول لقاء ينظم" شمس" مركز

 6/9/0202األحد 

 الوطن دنيا - هللا رام

 اءلق الكندي النسوي الصندوق مع بالتعاون" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم

 ، جنين مدينة في وانتخابا   ترشيحا   الطلبة مجالس في الطالبات مشاركة تعزيز حول مستديرة طاولة

 .ومجتمعيين شبابيات وناشطات وناشطين الجامعات وطلبة طالبات من مجموعة حضرها

 لطالبيةا الكتل على التعرف ، وأهميتها ودورها الطلبة مجالس بماهية الطلبة تعريف إلى اللقاء ويهدف

 جالسم في والتدخل المشاركة في الطالبات دور أهمية على التعرف السياسية، وامتداداتها المختلفة

 فوالتعر ألطلبه، مجالس في الفاعلة المشاركة عن الطالبات عزوف أسباب على الوقوف ، الطلبة

 .وانتخابا   ترشيحا   الجامعات في الطلبة مجالس في للطالبات المشاركة تعزيز آليات على

 اترشيح ألطلبه مجالس في الطالبات مشاركة حول الحديث صوالحة حسين األستاذ تناول بدوره

 المطالبة إلى وتأهيلهن الطالبات شخصية صقل في الهامة المحطات من واحده هي والتي وانتخابا  

 يأتي ال ذاوه ، الطلبة مجلس داخل عنهن وممثالت حقيقي تمثيل خالل من الجامعة داخل بحقوقهن

 . المختلفة الجامعات في الطلبة مجالس لعضوية والترشح االنتخابات في المشاركة ضمن إال

 مجموعه على ركزن أنهن إال الطلبة لمجالس واالنتخاب الترشح أهمية عن المشاركات عبرت وقد

 تيال النمطية التربية أهمها من ، المطلوب التفاعل وهذا المشاركة هذه دون تحول التي المعيقات من

 يهسياس أجسام هي الطلبة مجالس أن اعتبار على التدخل في األهل رغبة وعدم الطالبات منها تعاني

 من لطالباتا تحذير إلى الحاالت من الكثير في األهل يميل لذا ومستقبلها الطالبة على تؤثر قد محضة

 .المجالس لعضوية بالترشح التفكير دون فقط التصويت يمكنهن األحوال أحسن وفي التدخل

 يكن نأ الطالبات من األطر هذه تريد بحيث الطالبية األطر لدى الديمقراطي السلوك غياب إلى وأشار

 أدوات منهن يجعل مما الذكور من األعضاء أحد لنصرة االنتخابات وقت بجد ويعملن فقط داعمات

 سياسيال واإلحباط االنقسام حالة إلى إضافة الجامعة، في القرار صنع مركز إلى غيرهن إليصال فقط

 .المشاركة عن العزوف إلى تؤدي التي األفق وغياب

 على الطالبات تشجيع أجل من األهل توعيه ضرورة على المشاركون أوصى اللقاء نهاية وفي

 تممثال ووجود مشاركتهن بأهمية الطالبات توعية في الطلبة مجالس من االهتمام من مزيد المشاركة،

 تعزيز أهمية حول وتدريبات توعيه ورش لعقد المدني المجتمع لمؤسسات الفرصة إتاحة عنهن،

 .الجامعة داخل للطالبات والمجتمعية السياسية المشاركة

 السمج في ناشطات كن نسويه لقيادات والناجحة السابقة التجارب من االستفادة ضرورة على وأكد

 األهلي أو الحكومي الرسمي المستوى على سواء القرار صنع مراكز في اآلن وأصبحن الطلبة

 .والمؤسساتي المجتمعي
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