
املجتمع املدين – التعاون لتحقيق معادلة الفوز للطرفني – املبادئ الأ�سا�سية للدميوقراطية

 لعبة املحاكاة  “تران�سولفيا”

و�سف اللعبة:
تركز لعبة املحاكاة على دور املجتمع املدين وطريقة ت�شكيله كطرف فاعل يف 
اأي جمتمع معا�شر. وتدور اأحداث اللعبة يف اأحد اجلزر يف البحر املتو�شط 
وت�شمى »تران�شولفيا«، حيث حدثت عدة تطورات على ال�شاحة ال�شيا�شية كان 
اأولها توجه االإحتاد االوروبي لدعم الدميقراطية واال�شتقرار يف »تران�شولفيا«. 
بتنظيم  تقوم  »ب�شطة«  ت�شمى  �شعبية  حركة  تكوين  مت  اأ�شهر  عدة  ومنذ 
االحتجاجات العامة وا�شتقبال املعار�شني من �شكان اجلزيرة. فهل يجب اأن 
تتعاون اجلهات الفاعلة مع حركة »ب�شطة« وتهدد املعار�شة احلكومة القائمة؟

ال�سيناريو والإجراءات:
اأن�شاأ االحتاد االوروبي �شندوًقا للدميقراطية واال�شتقرار يف » تران�شولفيا«. 
اأدوار جهات فاعلة خمتلفة يف املجتمع  وتبداأ اللعبة بدخول امل�شاركني يف 
ذلك  خالل  ومن  للتعاون  و�شيلة  ايجاد  هي  مهمتهم  ترتكز  حيث  املدين. 
واال�شتقرار.  الدميقراطية  �شندوق  هدف  حتقيق  نحو  بال�شعي  يقومون 
ومن خالل املناق�شة وحتديد االأهداف، يجب على امل�شاركني الو�شول اإلى 
اأر�شية م�شرتكة واأن يتفقوا يف النهاية على ا�شرتاتيجية ميكنها اأن تخدم 
م�شالح دولة »تران�شولفيا«.  ومن خالل اإجراء التقييم، يتم تقدير جناح 
وفاعلية التعاون واأي�شا يتم اتخاذ القرارات. ومن خالل هذه الطريقة يتم 
تقييم االأثر االإيجابي على املجتمع ور�شد املمار�شات االإيجابية ومناق�شتها.

الأهداف:
الهدف العام من لعبة املحاكاة هو اإك�شاب امل�شاركني املعرفة واملهارة يف 
م�شابهة   اأهداف  اإلـى  الو�شول  بهدف  متنوعة  فاعلة  جهات  مع  التعامل 
رغم التناف�س على املوارد املحدودة. وكذلك تعلم كيفية حتديد االأهداف 

امل�شرتكة واإن�شاء التحالفات على الرغم من االختالفات التنظيمية.

اأهداف التعلم
• و�شع نظرة ثاقبة على امل�شالح املت�شاربة والتي تظهر بني 	

اجلهات الفاعلة املختلفة يف املجتمع املدين.
• وحماربة 	 املتعار�شة  امل�شالح  بني  اجلمع  م�شاألة  جتربة 

االنق�شامات الداخلية يف املجتمع املدين..
• و�شع نظرة ثاقبة عن عملية ت�شكيل التحالفات وكيفية حتقيقها.	

الفئة امل�ستهدفة: العاملني باملجتمع املدين، و�شباب 
ممثلني من قطاعات اجتماعية وثقافية خمتلفة

العمر: يبداأ من �شن 18 �شنة.
امل�ساركني: 30-15

املدة: من يوم ليومني
النوع: �شبه حقيقية.

اللغات: اإجنليزي، املاين، رو�شي وعربي.

دور املجتمع املدين يف التعامل مع ال�صراعات املجتمعية 

دور املجتمع املدين يف خلق احلافز بني اجلهات الفاعلة للتعاون �صوياً



SIMULATION GAME ”TRANSOLVIA“

Civil Society, Cooperation (win-win-situations), Basic Democratic Principles

DESCRIPTION
This simulation focuses on the role of the civil society and on the way it 
can reform and be reformed as a basic part of a contemporary society. 
The scenario takes place on the fictional Mediterranean island named 
Transolvia. Recently local politics have been heavily influenced by two 
developments. First the EU has established a trust to support democracy 
and stability in Transolvia, second since some months a grassroot 
movement called BASTA, that is organizing public protests and are quite 
well received by the population of Transolvia. So should the actors 
cooperate with BASTA and endanger their bargaining position towards 
the government?

Many times civil society is mentioned to be the key
actor to overcome social conflicts. But what‘s the
actual role of civil socitey?

One of the questions discussed within the simulation
game: How to create incentives for civil society to
cooperate more closely?

SCENARIO & PROCEDURE
The EU has also established a Trust for democracy and stability in the 
country of Transolvia. The participants step into the roles of different 
civil society actors. Their task is to find a way for cooperating and 
through this to help and contribute to the goal that the trust has set; 
both democracy and stability. Through discussing and goal setting the 
actors must conclude to a common ground and at the end agree on 
an interests’ strategy that can be really beneficial for the country. By 
the evaluation procedure the progress of cooperating is estimated, as 
well as the decisions made. The effects on society created through this 
method and practice are being observed and thoroughly discussed.

OBJECTIVES
The overall goal is to learn about the diversity among civil society 
actors and although they have similar general goals, they also are 
competing for limited funds. How to identify common goals and to 
build coalitions beyond organizational differences.

     Learning targets:
•  Insight in the conflictive interests that appear through 

various civil society members.
•  Experience the issue of combining conflicting interests 

and fighting against division inside the civil society.
•  Insight into the process of forming coalitions and how 

can this be achieved.

     Target-Group: NGO-Staff, Administration, students, 
starting from approx. 18 years
Participants: 15 to 30
Duration: 1 up to 2 day(s)
Type: semi-realistic
Languages: English, German Russian and Arabic


