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)لعبة حماكاة (
تدور اأحداث لعبة “جماديف” يف مدينة كيال، التي يتقم�ص فيها امل�شاركون اأدوار �شانعي القرار بهدف القيام بعملية الت�شبيك 
بني القطاعات املختلفة )احلكومي – اخلا�ص – املجتمع املدين – الإعالم( للو�شول اإلى اأف�شل الطرق لإ�شتثمار  املوارد املحلية 

املختلفة وتبادل اخلربات، لتتعاظم الفائدة لكي يتمكن املواطنون من احل�شول على اخلدمات الأ�شا�شية ب�شكل اأف�شل.

التعريف باللعبة 

دور  على  الأول  املقام  يف  املحلية  املجتمعات  وتطوير  حت�سني  عملية  تقوم 
�سناع القرار ومدى فاعليتهم داخل هذه املجتمعات. ويعترب امل�سوؤولني داخل 
هذه القطاعات هم املحرك الأ�سا�سي للتطوير امل�ستمر وتعظيم الإ�ستفادة 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  بينهم  والت�سبيك  التعاون  خالل  من  املوارد  من 
للمواطنني. وت�سلط لعبة “جماديف” ال�سوء يف اأحداثها على تو�سيح اأهمية 
خالل  من  املختلفة  القطاعات  بني  التعاون  عملية  تطوير  وكيفية  الت�سبيك 
اأق�سى  لتحقيق  بينهم  فيما  املوارد  واإدارة  اخلربات  مل�ساركة  �سبكة  تكوين 

ا�ستفادة ممكنة. 
العربية (  باللغة  “مركب”  “كيال” )تعني  اللعبة يف مدينة  اأحداث  تدور  و 
ذوي  دمج  و  والبيئة  التعليم  جمالت  يف  التحديات  بع�ض  من  تعاين  والتي 
كل  جمموعات  ثالثة  تكوين  امل�ساركني  على  يتعني  و  اخلا�سة  الحتياجات 

جمموعة تتكون من خم�سة اأع�ساء ميثلون كافة قطاعات املجتمع لعمل مبادرة وخطة ت�سبيك تهدف اإلى توحيد اجلهود ملواجهة اأحد هذه 
التحديات الثالثة بحيث يتوافقون على اختيارها قبل البدء يف و�سع خطة العمل. 

السيناريو واإلجراءات

تتواجد مبدينة “كيال” اإدارات خدمية متنوعة ت�سعى كل اإدارة اإلى حتقيق اأهدافها 
القطاعات  هذه  ولكن  معي�ستهم،  وحت�سني  املواطنني  اإحتياجات  تلبية  اأجل  من 
تعمل ب�سكل منف�سل وبدون ت�سبيك فيما بينها مما اأدى اإلى اإهدار الوقت واجلهد 
تقوم  لهذا  جيد.  ب�سكل  اخلدمات  على  املواطنني  ح�سول  تاأخر  واأي�سًا  واملوارد، 
جمموعة من ال�سخ�سيات املوؤثرة مبناق�سة اأو�ساع املدينة من اأجل الو�سول لأف�سل 
املختلفة  القطاعات  بني  والت�سبيك  التعاون  خالل  من  التحديات  لـتلك  احللول 

لتعظيم ال�ستفادة املتاحة من املوارد الذاتية. 

األهداف

داخل  التحديات  مواجهة  يف  دوره  وتعظيم  الت�سبيك  اأهمية  على  التاأكيد  هو  للعبة  الرئي�سي  الهدف 
اإ�ستفادة ممكنة،  اأف�سل  لتحقيق  واملوارد  تبادل اخلربات  القدرة على  املحلية من خالل  املجتمعات 
امل�سرتكة بني  الإ�ستفادة  وكيفية  الت�سبيك  اأهمية  وتاأكيد  تو�سيح  امل�ساركني على  اللعبة  ت�ساعد  حيث 
لعملية  م�سرتكة  م�ستقبلية  روؤية  على خلق  التقييم  مرحلة  امل�ساركون خالل  ي�ساعد  كما  القطاعات، 
لعملية  مبدئية  بخطة  اخلروج  كذلك  وتطويرها،  اإن�سائها  وكيفية  جمتمعاتهم  داخل  فعلية  ت�سبيك 

ت�سبيك وا�سحة ت�ستمر م�ستقباًل بعد اخلروج من اللعبة.

الفئة امل�شتهدفة:
�شناع القرار واجلهات املعنية والعاملني 

بالقطاعات املختلفة.
عدد امل�شاركون: 15 )رجال و�شيدات(

املدة: 4 – 5 �شاعات
اللغات: العربية والجنليزية
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Simulation Game

In the simulation game “Magadif”, participants step into the roles of decision-makers with the aim of 
fostering cooperation between different sectors (public sector – private sector – civil society – media) by 
exchanging knowledge and carefully allocating resources. The participants of the simulation game gain 
profound knowledge about how to establish and maintain networks of local stakeholders. 

Description

The development of local communities relies heavily on the 
cooperation between stakeholders from different sectors, 
as they are considered the engines for sustainable growth. 
Through the simulation game “Magadif” (“Oars” in Arabic), 
the participants experience the challenges, as well as the 
advantages of cooperation between actors from different 
sectors. By stepping into their roles, participants undergo 
a change of perspective and from this gain a more holistic 
understanding of individual needs and expectations towards 
a network of local stakeholders. Furthermore, the simulation 
game is used to develop different strategies on how to form 
and manage such kind of networks. 

Scenario and Procedures

The events of the simulation game take place in the city of “Kela” 
(“Boat” in Nubian language), which faces many challenges in the 
areas of education, environment and the inclusion of people with 
disabilities. Some of the services provided are not efficient enough 
due to scarce resources and mismanagement. During the simulation 
game, the participants search for possible solutions for the challenges 
in Kela aiming to overcome existing gaps and combine the strengths 
of different sectors. After identifying the nature and root causes 
of the local challenges, the participants create structures for local 
networks of local stakeholders, as a prerequisite to participate in a 
nationwide conference.

Objectives 

The simulation game sheds light on the role of cooperation between different 
sectors. The main objective is to emphasize the importance of networks 
through their potential impact on local communities as they enhance the 
exchange of experiences, ideas and resources. Participants are motivated to 
create and evaluate a sustainable plan that ensures robust networks within 
different local communities that can surpass the boundaries of the game and 
reflect on real-life situations.

TARGET GROUP:
decision-makers, stakeholders 
from different sectors (mixed 
group desirable).
PARTICIPANTS:
15 participants both women and 
men
DURATION: 4 -5 hours
LANGUAGES: Arabic and English 


