لعبة حماكاة

«�أهل هي�صة»
امل�ساواة بني اجلن�سني ،مبادئ الدميوقراطية ،وامل�شاركة
الفكرة:

يرتبط متكني املر�أة بتطور املجتمع يف نواحي خمتلفة بحيث ي�صبح املجتمع
�أكرث تطور ًا عندما ي�ساهم كال اجلن�سني– الرجل واملر�أة – يف بناء املجتمع
وتناف�ش لعبة حماكاة “�أهل هي�صة” مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل
التعر�ض لق�ضايا متنوعة خا�صة بحقوق املر�أة .فتتحدى اللعبة وجهات النظر
التقليدية وتفتح املجال للم�شاركني لر�ؤية ق�ضايا املر�أة من منظور �آخر.

يلعب امل�شاركون �أدوار �شخ�صيات العائلة و�شخ�صيات �أهل القرية
ويحاكوا اخلالفات املتعددة يف حماولة لإيجاد حلول.

ال�سيناريو والإجراءات:
«هي�صة» قرية �صغرية وحمرومة من اخلدمات الرئي�سية مثل التعليم وال�صحة
وغريها .فكان ذلك �أحد الأ�سباب الرئي�سية التي �أجربت العديد من العائالت
يف القرية �إلى الإ�ستقرار يف املدن املجاورة للح�صول على خدمات وحياة �أف�ضل.
ووفق ًا للعادات والتقاليد ال�سائدة يف قرية “هي�صة” يتمتع الرجال بحقوق
و�إمتيازات �أف�ضل من الن�ساء مثل احلق يف �إ�ستكمال التعليم واملرياث،
وي�سيطر على القرية �أحد العائالت الكبرية ،وتبد�أ اخلالفات عندما ترجع
�أحد احلفيدات �إيل القرية بعد وفاة والدها ،وبعد �أن تكون قد �أنهت درا�ستها
العليا حتى و�صلت �إلى �أعلى املراتب و�أ�صبحت ع�ضو ًا يف الربملان.
ومن هنا حتدث اخلالفات واملناق�شات حول العديد من الق�ضايا التي مت�س
حقوق املر�أة والتي يجب على �أ�سا�سها �إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات.
الأهداف:
تدور �أحداث لعبة املحاكاة حول اخلالف بني �أهل القرية و�إختالف وجهات
نظرهم حول التحديات االجتماعية التي تواجه قريتهم خا�صة تلك املتعلقة
بامل�ساواة بني اجلن�سني وكيفية �إيجاد حلول لها ،وتتمثل هذه التحديات يف
امل�شاركة املجتمعية وتعليم املر�أة وحقها يف املرياث وال�صحة الإجنابية،
ومع مرور الأحداث ،يحدث التغيري بني �سكان القرية ،والهدف الرئي�سي هو
ت�سليط ال�ضوء على احلقوق والتحديات التي تواجه املر�أة والت�أكيد على �أهمية
امل�شاركة االجتماعية و�إدماج املر�أة يف املجتمع.

حتليل اخلالف بالرتكيز على عالقات القوة بني الرجل واملر�أة.

�أهداف التعلم

•زيادة الوعي ب�أهمية امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل تعزيز املعرفة
بفوائد و�أهمية امل�ساواة وت�أثريها الإيجابي على الفرد والأ�سرة
واملجتمع.
•تغيري وجهات النظر عن �أدوار كال اجلن�سني يف املجتمع وعالقات
القوة بني الرجل واملر�أة.
•تغيري ال�صور النمطية لهيمنة الذكور يف املجتمع من خالل �إظهار
التحديات التي تواجهها الن�ساء ،على �سبيل املثال :الزواج املبكر
وحقوق املر�أة يف املرياث وحقوق املر�أة يف العمل و�أن تكون عامل
تغيري �إيجابي يف جمتمعها.

املجموعة امل�ستهدفة :ال�شباب من �سن � 14إلى  ،25يف�ضل �أن تكون
جمموعة متجان�سة
امل�شاركون :من � 12إلى  18عامًا
املدة :من ن�صف يوم �إلى يوم
النوع� :شبه واقعي
اللغات :الإجنليزية والعربية

