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ألعاب محاكاة يف إدارة ال رصاعات املدنية

تامار ( ،)21جورجيا

أعتقد أنها طريقة شاملة جدا لفهم السياسة بشكل أعمق.
ألعاب محاكاة تشجع كل مشارك يف سيناريو معني وتقديم
نظرة ،من الداخل .

نحن نساهم يف حل ال رصاع السلمي مع عملنا يف مناطق ما بعد الحرب .يف هذه

العملية ،املبدأ التوجيهي لدينا هو تعديل مشاريعنا لتلبية االحتياجات املحلية .

كريسب هي منظمة غري ربحية مقرها برلني ،أملانيا .نحن نشطني يف مجال
إدارة ال رصاعات املدنية منذ عام  ،2008بشكل رئييس يف غرب البلقان ،جنوب
القوقاز والرشق األوسط .وهذه املناطق ال تزال تعاين من ال رصاعات السياسية .
واالجتامعية
بالتعاون مع منظامت رشكائنا املحليني ،وتعزيز الفتح والحوار بني مختلف
مجموعات السكان واملساعدة يف زيادة الفهم املتبادل .

www.crisp-berlin.org

سونا ( ،)22أرمينيا

ساعدتني املحاكاة عىل فهم الرصاعات وأنها أكرث صعوبة مام
قد نعتقد من جانب ،وأيضا أن اإلجراءات املتطرفة تجعلها اكرث
تعقيدا ،والقرار غري قابل للتحقيق .

نهج وأهداف كريسب

عملنا يعزز بناء الثقة بني مختلف السكان والجامعات ،والجنسيات
والثقافات .زيادة التفاهم املتبادل ،تبادل املصالح البناءة والرغبة يف
التوصل إىل حل وسط هي عنارص أساسية للتطوير نظام دميق راطي
فعال .لهذا ندعم القوى الدميق راطية الحرجة ،التي تبدأ باملبادرة يف دعم
وتشجيع التحول السلمي لل رصاعات يف املجتمع .

ملاذا ألعاب محاكاة؟

لعبة محاكاة تكرر جزء من الواقع .يأخذ املشاركون دورا ويحاولون
التعامل مع موضوع املشكلة ،بشكل تفاعيل ومن خالل وسائل اللعب.
كريسب تعمل عىل تطوير ألعاب محاكاة ملختلف املشاكل االجتامعية
أو السياسية ،بدءا من املشاكل املحلية ،عىل سبيل املثال .يف بلدة ،وإىل
ال رصاعات اإلقليمية والدولية .

واعتامدا عىل الهدف العام واملجموعة املستهدفة ،قد يكون الرتكيز
الرئييس عيل عمليات صنع الق رار ،التطورات السياسة  ،تحليل كوكبة
املمثل ،أو سلوكيات وديناميكيات ال رصاع .الشكل املقابل قد يختلف ما
بني املحاكاة البسيطة واملفاوضات أو املؤمت رات ،ايل ملحاكاة املعقدة التي
قد تصل إىل  40شخص ،وتستمر لعدة أيام .
يف هذا السياق ،املشاركني من املناطق املستهدفة لدينا يعملون عىل
دراسة أثر إعالن االستقالل يف كوسوفو ( )2008ورؤية مستقبل سلمي
لجنوب القوقاز ( .)2009وقد أنشأوا منوذجا ملجتمع مدين حر ومستقل
يف غرب البلقان ( ،)2010وتعاملوا مع أزمة الالجئني يف الشامل أفريقيا
من خالل أدوارهم يف ال ربملان األورويب.2011
طريقة لعبة املحاكاة تعزز االنفتاح عىل الحوار وتدعم استنساخ
السائدة االجتامعية والسياسية واالقتصادية ،وكذلك فهم وتقبل الرأي
املختلف وعالوة عىل ذلك ،لدينا ألعاب املحاكاة هي مناسبة الختبار
طرق حل بديلة وتطوير تقنيات حل املشاكل الفعالة .
وبهذه الطريقة ،ميكننا أن نخلق األساسيات إلنتاجية وتبادل اآلراء،
وحل النزاع البناء ،وميكننا أن نقدم حوافز إلنشاء مستقبل سلمي .

االتصال ،بناء الثقة والتعاون
يف ألعاب املحاكاة لدينا ميكن للمشاركني أن يبعدوا أنفسهم عن
موقفهم النسبي من خالل األداء بطابع معني .وبهذه الطريقة ،التغلب
عيل حواجز االتصال وجعل اتصال أفضل مع الجانب اآلخر .
لوزليم ( ،)27كوسوفو

ميكن استخدام ألعاب املحاكاة كمخترب سيايس .طريقة مفيدة
جدا إليجاد حلول بديلة للرصاعات املختلفة ،كام ميكن اختبارها
خالل لعبة املحاكاة .

العمل معا عىل اس رتاتيجيات وتسويات داخل اللعبة ميكن استخدام
إطار لعبة محاكاة كأداة من أجل تنمية الثقة يف العالقات ومن خالل
.هذا فسوف يكون هناك أساسا قويا ملزيد من التعاون .

مفهوم ديداكتيك

يركز كريسب عىل نهج التعلم املوجه نحو التجربة ويرى املشاركني
أنفسهم يف املقام األول كمنسق لتحول العمليات .يف ورش العمل لدينا
نحن نشجع املشاركني يف املشاركة الفعالة ومسؤولية العمل .
املجموعة املستهدفة الرئيسية لدينا هي الشباب الناشطني يف مجال
املجتمع املدين؛ فإنها ميكن أن تنقل املعرفة وخربة مشاريعنا مرة أخرى
يف مجتمعهم .

فهم أفضل لديناميكيات ال رصاع والجهات الفاعلة

وتتميز ال رصاعات االجتامعية والسياسية بالضغط عىل العمل ،أيضا
املعرفة الناقصة من كل ال رصاعات وعنارصها التفاعلية .يف ألعاب
محاكاة كريسب هذه الديناميكيات ميكن أن تخترب .

الرغبة يف الوساطة وحل املشكلة

استعداد جزء أكرب من السكان للتوصل إىل حل توفيقي هو رشط مسبق
لعمليات السالم الناجح عىل املدى الطويل .
يف ألعاب محاكاة كريسب املشاركني يتعلموا كيفية التوصل إىل حلول
بناءة ،لفهم وجهات نظر مختلفة من خالل طابع الدور
والتعامل مع وجهات النظر األخرى من خالل املفاوضات .

التفكري الذايت ومهارة التعامل مع ال رصاع والشخصية

ألعاب محاكاة هي تجربة مكثفة والتي من خاللها يتمكن للمشاركني
:اختبار وتدريب قدراتهم االجتامعية.
كيف أعمل وكيف أترصف داخل فريق؟ كيف أدير وضع نفيس يف
موقف آخر؟ كيفية العمل تحت ضغط؟ كيف أقنع اآلخرين؟ كيف
أتعامل مع ال رصاعات؟

املنظمة

منذ تأسيسها يف عام  ،2007كريسب نشطة بشكل رئييس يف غرب
البلقان ،جنوب القوقاز ،آسيا الوسطى والرشق األوسط .
نحن دامئا نتعاون مبارشة مع املنظامت الرشيكة املحلية ونعمل عيل
إدراجها يف مشاريعنا خالل أقرب وقت ممكن من خالل التعاون املكثف
قمنا ببناء شبكة سليمة اللتزام مستدام يف السنوات التالية .

عىل وجه الخصوص ،توفر هذه التجربة اتصال شخيص يؤدي إىل
التفاوض عىل النزاعات .لهذا السبب ،التحليل الشخيص هو عنرص
أسايس يف ألعاب املحاكاة .

العاملني
فلوريان دونكيل
مدير
ماجستري العلوم السياسية
الرتكيز الشخيص :املشاركة املدنية و
مجتمع مدين
أندرياس ماكنفوس
مدير
اإلدارة العامة
الرتكيز الشخيص :التحول من النزاع
سياسات مكافحة الفساد
إرززيبيت اليوس
منسق املرشوع
ماجستري العلوم الثقافية والسياسية
الرتكيز الشخيص :التنوع  +التعقيد
التعلم غري الرسمي ،االستدامة
أوليفر ويتشامن
منسق املرشوع
ماجستري العلوم الرتبوية
،الرتكيز الشخيص :بناء الدميق راطية
تعليم السالم
جويل يانكوفيتش
منسق املرشوع
ماجستري العلوم الثقافية
،الرتكيز الشخيص :التحول من النزاع
تعليم السالم
أنيت راينيك
محاسبة

املشاريع
)االختيار(
أكادميي فور كونفليكت ت رانسفورماشني (سينس) 2015
وتتوىل األكادميية تدريب املهنيني يف مجال بناء السالم ويشمل التدريب
من بني قضايا أخرى اكتساب يف معرفة عميقة لنظريات ال رصاع ودقة
فهم مناذج تحول ال رصاع وبالتعاون مع أكادميية تحويل النزاعات،منتدى
السالم املدين
الحوار السلمي يف قريغيزستان منذ عام 2015
ويركز املرشوع عىل االستقطاب املتزايد من الخطاب حول الدين
والعلامنية يف بلد .ونحن نعمل مع الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين،
الدينية والجامعات وممثيل الدول للحد من الزيادة والتوت ر ،ودعم
الحوار املفتوح حول دور الدين يف قريغيزستان .
يتم متويل هذا املرشوع من قبل إيفا (إنستيتوت فور
أوسالندزبيزيهونجن) مع املوارد التي تقدمها الخارجية االتحادية
.األملانية .
التحول الدميق راطي يف مرص منذ عام 2012
ماذا ميكن أن تبدو مرص دميق راطية وسلمية؟ سابقا قمنا بتطوير „رؤية
ملرص  “2025معا مع 300 .شاب من جميع أنحاء م رص .حاليا فإننا
نتخذ الخطوات األوىل لتحقيق تلك الرؤية عن طريق القواعد الشعبية
الصغرية املبادرات .وبالتعاون مع مركز الخدمات اإلمنائية القاهرة ،مرص.
املشاركة املدنية متبلهوفر فيلد(2015/16
تم إنشاء خطة تطوير وصيانة (إيب)مبشاركة املواطنني من أجل
استخدامها يف املستقبل ومزيد من تطوير مساحة مفتوحة من
متبلهوفرفيلد .كان كريسب مسؤوال عن الوساطة بني مختلف أصحاب
املصلحة.بالتعاون مع إدارة مجلس الشيوخ الحرضية
التنمية والبيئة ،برلني .
الذكريات املخفية -تركيب صويت 2017
جنبا إىل جنب مع الرشكاء املحليني نخلق الصوت الدراما ،مبا يف ذلك
حوايل  10أف راد ،لرواية القصص املتناقضة .األحداث التي
حدثت يف يوروميدان 2013/14سيتم جلبها إىل الحياة يف طريقة فنية.
بالتعاون مع إيسك را -منظمة غري حكومية للشباب .

منطقة متركز
مرشوع /نشاط

