
امل�شاواة بني اجلن�شني، مبادئ الدميوقراطية، وامل�شاركة

»اأهل هي�شة«

الفكرة:
يرتبط متكني املراأة بتطور املجتمع يف نواحي خمتلفة بحيث ي�صبح املجتمع 
اأكرث تطورًا عندما ي�صاهم كال اجلن�صني– الرجل واملراأة – يف بناء املجتمع 
وتناف�ش لعبة حماكاة “اأهل هي�صة” مفهوم امل�صاواة بني اجلن�صني من خالل 
التعر�ش لق�صايا متنوعة خا�صة بحقوق املراأة. فتتحدى اللعبة وجهات النظر 

التقليدية وتفتح املجال للم�صاركني لروؤية ق�صايا املراأة من منظور اآخر.

ال�شيناريو والإجراءات:
»هي�صة« قرية �صغرية وحمرومة من اخلدمات الرئي�صية مثل التعليم وال�صحة 
وغريها. فكان ذلك اأحد الأ�صباب الرئي�صية التي اأجربت العديد من العائالت 
يف القرية اإلى الإ�صتقرار يف املدن املجاورة للح�صول على خدمات وحياة اأف�صل.

بحقوق  الرجال  “هي�صة” يتمتع  قرية  يف  ال�صائدة  والتقاليد  للعادات  ووفقًا 
واملرياث،  التعليم  اإ�صتكمال  يف  احلق  مثل  الن�صاء  من  اأف�صل  واإمتيازات 
ترجع  عندما  اخلالفات  وتبداأ  الكبرية،  العائالت  اأحد  القرية  على  وي�صيطر 
اأحد احلفيدات اإيل القرية بعد وفاة والدها، وبعد اأن تكون قد اأنهت درا�صتها 

العليا حتى و�صلت اإلى اأعلى املراتب واأ�صبحت ع�صوًا يف الربملان.
التي مت�ش  الق�صايا  العديد من  واملناق�صات حول  ومن هنا حتدث اخلالفات 
حقوق املراأة والتي يجب على اأ�صا�صها اإتخاذ العديد من القرارات والإجراءات.

الأهداف:
واإختالف وجهات  القرية  اأهل  املحاكاة حول اخلالف بني  لعبة  اأحداث  تدور 
املتعلقة  تلك  تواجه قريتهم خا�صة  التي  الجتماعية  التحديات  نظرهم حول 
يف  التحديات  هذه  وتتمثل  لها،  حلول  اإيجاد  وكيفية  اجلن�صني  بني  بامل�صاواة 
الإجنابية،  وال�صحة  املرياث  يف  وحقها  املراأة  وتعليم  املجتمعية  امل�صاركة 
ومع مرور الأحداث، يحدث التغيري بني �صكان القرية، والهدف الرئي�صي هو 
ت�صليط ال�صوء على احلقوق والتحديات التي تواجه املراأة والتاأكيد على اأهمية 

امل�صاركة الجتماعية واإدماج املراأة يف املجتمع.

اأهداف التعلم
• زيادة الوعي باأهمية امل�صاواة بني اجلن�صني من خالل تعزيز املعرفة 	

والأ�صرة  الفرد  على  الإيجابي  وتاأثريها  امل�صاواة  واأهمية  بفوائد 
واملجتمع.

• تغيري وجهات النظر عن اأدوار كال اجلن�صني يف املجتمع وعالقات 	
القوة بني الرجل واملراأة.

• تغيري ال�صور النمطية لهيمنة الذكور يف املجتمع من خالل اإظهار 	
املبكر  الزواج  املثال:  �صبيل  الن�صاء، على  تواجهها  التي  التحديات 
تكون عامل  واأن  العمل  املراأة يف  املرياث وحقوق  املراأة يف  وحقوق 

تغيري اإيجابي يف جمتمعها.

 املجموعة امل�شتهدفة: ال�صباب من �صن 14 اإلى 25، يف�صل اأن تكون
 جمموعة متجان�صة

امل�شاركون: من 12 اإلى 18 عاًما
املدة: من ن�صف يوم اإلى يوم

النوع: �صبه واقعي
اللغات: الإجنليزية والعربية

لعبة حماكاة

يلعب امل�صاركون اأدوار �صخ�صيات العائلة و�صخ�صيات اأهل القرية 
ويحاكوا اخلالفات املتعددة يف حماولة لإيجاد حلول.

حتليل اخلالف بالرتكيز على عالقات القوة بني الرجل واملراأة.


