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مبادئ الدميوقراطية ، امل�شاركة و�شيادة القانون

الرحلة

الو�شف
الطريقة التي يتخذ بها املجتمع قراراته ت�صهم ب�صكل كبري يف ت�صكيله ويرتبط 
والعدالة  وال�صدق  وامل�صاواة  الإن�صانية   قيم  مبا�صر يف حتقيق  ب�صكل  ذلك 
الجتماعية واحلرية. وتوفر لعبة حماكاة “الرحلة” املجال لتجربة الآليات 
املختلفة ل�صنع القرار. فتدور الأحداث يف قطار وهمي وعلى امل�صاركون يف 
اللعبة اأن يقرروا اجتاهه القطار يف كل مفرتق طرق اأو حمطة. عالوة على 
املختلفة  امل�صاركني على فهم الحتياجات الجتماعية  اللعبة  ت�صاعد  ذلك، 

يف جمتمعهم.
تعترب “الرحلة” هي اللعبة الثالثة التي طورها اأع�صاء نادى املحاكاة امل�صري 
والتي ت�صاعد ال�صباب يف خمتلف املحافظات امل�صرية لتخاذ قرارات مبنية 

على املعرفة ب�صاأن م�صاركتهم يف احلياة العامة وامل�صاركة ال�صيا�صية.

وخالل مرحلة التقييم، يقوم امل�صاركون بالتفكري يف اأ�صئلة مثل اأ( ما الذي 
يجعل القرار جيًدا؟ ب( ما هو املطلوب لإتخاذ قرار جيد؟  ج( اإلى اأي مدى 
ي�صارك الأفراد يف احلياة ال�صيا�صية يف م�صر، وما هي الآليات امل�صتخدمة؟

ال�شيناريو والإجراءات:
يدور �صيناريو لعبة حماكاة “الرحلة” حول  رحلة قطار، حيث يتم توزيع 
الركاب )امل�صاركني( على ثالثة عربات. كل عربة متثل طبقة اجتماعية. 
ويجب على الركاب حتقيق احتياجاتهم الجتماعية املختلفة، وبالتايل فهم 
احتياجاتهم،  تلبية  وبعد  ومتتالية.  خمتلفة  حمطات  على  املرور  يريدون 
كل  ويف  الرحلة.  موا�صلة  كيفية  حول  قرار  اتخاذ  امل�صاركني  على  يجب 
ويتطلب  خمتلفة  قرار  �صنع  اآليات  ا�صتخدام  يتم  للقطار  توقف  مرحلة 
ذلك ردود افعال خمتلفة من امل�صاركني. حيث ي�صاعدهم ذلك  يف اختبار 
مبادئ  وجتربة  اختبار  يتم  الطريقة  وبهذه  اآلية.  كل  و�صلبيات  اإيجابيات 

الدميوقراطية.
مت�ش  التي  الق�صايا  من  العديد  حول  واملناق�صات  اخلالفات  حتدث  هنا  ومن 
حقوق املراأة والتي يجب على اأ�صا�صها اإتخاذ العديد من القرارات والإجراءات.

الأهداف:
الهدف الرئي�صي لللعبة هو رفع الوعي حول اآليات �صنع قرارات دميوقراطية. 
ويف هذا ال�صدد تظهر لعبة املحاكاة بو�صوح اأهمية وقيمة كل �صوت يف العملية 
احليوية  الوظيفة  على  ال�صوء  ت�صلط  فاإنها  ذلك،  على  وعالوة  النتخابية.  
املواطنة  مبداأ  اأهمية  للم�صاركني  تربز  كما  وال�صيا�صية.  الجتماعية  للم�صاركة 
الفعالة التي تتجاوز انتقاد القرارات ال�صيا�صية واأنظمة احلكم، لت�صمل تعزيز 
عملية التعلم الذاتي والتمكني لت�صبح عوامل فعالة للتغيري على م�صتوى الأفراد 

واملجتمعات، اإما عن طريق الت�صويت اأو قيادة مبادرات لتنمية املجتمع.

اأهداف التعلم
• فهم وممار�صة �صنع القرار يف جمموعات.	
• تو�صيح اأهمية املواطنة الفعالة للتعاي�ش ال�صلمي.	
• تطوير ثقافة الدمج بني الطبقات الجتماعية املختلفة.	
• لكيفية 	 اأف�صل  وتوقع  اخلالفات  حتليل  على  الفرد  قدرة  زيادة 

جتنبها م�صتقبليًا.

املجموعة امل�شتهدفة:
ال�صباب بني 14 و25، ويف�صل اأن تكون جمموعات خمتلفة

بدًء من 12 �صنة تقريبا
امل�شاركون: من 10- 15

املدة: من ن�صف يوم اإلى يوم
النوع: وهمي

اللغات: الإجنليزية والعربية

مناق�صات حامية بني امل�صاركني حول كيفية تكملة الرحلة

على يجب  خاللها  من  والتي  القطار  لرحلة   اخلريطة 

.امل�صاركني اإيجاد طريقهم

لعبة حماكاة


