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م�شاريع - تدريبات -
ا�شت�شارات - تي�شري 

موؤ�س�سة كري�سب تعمل يف جمال تطوير امل�ساريع، وتي�سري التدريبات 
الرتبية  الى  بالإ�سافة  النزاعات،  حل  جمالت  يف  وال�ست�سارات 
تعزيز  الى  نهدف  عملنا  خالل  من  املجتمعية.  وامل�ساركة  املدنية 
للمجموعات  ميكن  حيث  الدميقراطية،  والثقافة  النقدي  التفكري 

املختلفة الن�سمام يف حوارات بناءة، من اأجل حل النزاعات.

والفعالة من  املبتكرة  ال�سراع  اأداة حماكاة  اإعجابنا  اأثارت  “لقد 
ال�سالم  ا�ستخدمت كمنهجية ناجحة يف م�ساريع  بالفعل  كري�سب. 

والدميقراطية اخلا�سة بنا.”
 اإدغار خا�ساتريان،
منظمة حوار ال�سالم غري احلكومية، اأرمينيا

منذ عام 2007، قمنا بتنفيذ العديد من امل�ساريع، والندوات، وور�ش 
املو�سوعات  من  وا�سعة  جمموعة  تغطي  التي  املدربني  وتدريب  عمل 

املختلفة والعديد من املجموعات امل�ستهدفة.

كري�سب متخ�س�سة يف تطوير وتنفيذ اأدوات التعلم املبتكرة، وخا�سة 
يوفر  الذي  �سيا�سي،  خمترب  �سد  تجٌ الأخرية  هذه  املحاكاة.  األعاب 

فر�سة لختبار الأفكار والنهج البديلة.

على  القائمة  التعلم  باأدوات  اقتناعنا  ُيظهر  باملنهجية  التزامنا 
اخلربة. جمالت تركيزنا الإقليمية هي اأوروبا ال�سرقية ودول الحتاد 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  اإلى  بالإ�سافة  ال�سابق،  ال�سوفيتي 

اإفريقيا وجنوب ال�سحراء الفريقية والحتاد الأوروبي واأملانيا.

كري�سب منظمة م�ستقلة غري ربحية، ومقرها يف برلني، اأملانيا
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ماذا نفعل

للم�ساركني  ميكن  حيث  م�ساريعنا  داخل  اآمنة  م�ساحات  نخلق  نحن 
التفكري والعمل على ال�سراعات الجتماعية وال�سيا�سية. وبالتايل فاإن 
نقطة البداية هي متكني اجلهات الفاعلة املحلية من خالل اإمدادهم 
باملعرفة واملهارات التي يحتاجون اإليها لإحداث التغيري الذي يرغبون 

يف روؤيته.

يف هذا ال�سدد، نهدف اإلى ربطهم مع اأ�سحاب امل�سلحة الآخرين، 
من اأجل امل�ساهمة يف اإن�ساء �سبكات قوية بني خمتلف اجلهات الفاعلة 
للتغيري. نحن نطور وننفذ اأن�سطة طويلة املدى وق�سرية املدى ونوفر 
ا�ست�سارات يف مناطق ما بعد ال�سراع، يف اأملانيا ويف الحتاد الأوروبي.

كيف نفعل ذلك - األعاب املحاكاة
تركز كري�سب على نهج التعلم القائم على اخلربة. األعاب حماكاة هي 
منهجية تعليمية غري ر�سمية تدعم امل�ساركني اكت�ساب مهارات حياتية 
متنوعة. �سمن �سيناريو معني، يعك�ش ال�سراعات التي يواجها املجتمع؛ 
والجتماعية  القت�سادية  امل�ساكل  مع  للتعامل  امل�ساركني  حتدي  يتم 
تغطي  اأن  ميكن  حالة.  كل  يف  م�سلحة  �ساحب  دور  تويل  خالل  من 
األعاب املحاكاة عموًما جمموعة متنوعة من امل�سكالت، وبالتايل ميكن 
اأن تكون اأداة رائعة لتح�سني املهارات الجتماعية لل�سخ�ش بالإ�سافة 
األعاب  معني؛  مو�سوع  فهم  تعزيز  خالل  من  العامة.  املعرفة  اإلى 

املحاكاة حت�ّسن من تعاطف النا�ش وت�ساعد على حتفيز قدراتهم على 
التفكري الذاتي. فاإن األعاب املحاكاة تعزز التفكري النقدي من خالل 
اللعبة.  يف  القرارات  اتخاذ  اإلى  توؤدي  التي  واملفاو�سات  املناق�سات 
روؤية احلياة من وجهات  للم�ساركني  من خالل هذه الطريقة، ميكن 
نظر خمتلفة، مما يوؤدي اإلى ديناميكيات ل ميكن التنبوؤ بها. ت�سجع 
هذه التجربة املكثفة امل�ساركني على مزيد من التفكري لي�ش فقط يف 
الآخرين.  الأفراد  تربة  ي�سبه  ما  حول  ا  اأي�سً ولكن  املعني  املو�سوع 
ا  ميكن ا�ستخدام األعاب املحاكاة كمخترب اجتماعي، مما يوفر فر�سً

لختبار املفاهيم والنهج البديلة. 

الإجنازات
تفتح  كري�سب  اأن�سطة 
بني  للحوار  قنوات 
على  والأفراد  املنظمات 
اأر�ش الواقع. بالإ�سافة الى 
ذلك، نحن ن�ساعد اجلهات 
تطوير  يف  الفعالة  املحلية 
للنزاعات.  اأعمق  فهم 
تهدف  الطريقة،  وبهذه 
الأن�سطة على تاأثري اإيجابي 
وتعزيز  املحليني  ل�سركائنا 

املواطنة الفعالة.

ملاذا نفعل ذلك
نعتقد  و�ساملة.  متنوعة  جمتمعات  اأجل  من  جاهدين  ن�سعى  نحن 
وقبول  باكت�ساف  دائًما  يبداأ  العملية  هذه  يف  الإيجابي  التغيري  اأن 
وال�سيا�سية.  الجتماعية  التحديات  بخ�سو�ش  جديدة  نظر  وجهات 
وبهذه الطريقة، يح�سل امل�ساركون على فهم اأف�سل لتلك التحديات 
وي�سبحون قادرين على تكوين اآراء ذاتية التحديد تتيح لهم التعامل 

مع الق�سايا التي تهم جمتمعاتهم.

ت�ساهم يف  على اخلربة  القائمة  التعلم  اأدوات  اأن  بفكرة  نوؤمن  نحن 
بها ذلك  يتم  التي  “الطريقة  لـ  بدائل  الإيجابي  التغيري  حتفيز هذا 

دائًما”.

النا�ش  متكن  اإنها  وعاملية.  قوية  املحاكاة  األعاب  “منهجية 

وقدراتهم،  معتقداتهم  حدود  خارج  والت�سرف  التفكري  من 
منهجية  ا�ستخدمت  لقد  ت�ساحًما.  اأكرث  ي�سبحون  وبالتايل 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش  حق  عن  للدفاع  املحاكاة  األعاب 

العمل.”
كاظم حميدة،
هانديكاب انرتنا�سونال، م�سر

ماذا نفعل وملاذا نفعل ذلك

خدمات

خدمات
نطور  �سركائنا نحن  الوثيق  بالتعاون 

وننفذ:
والرتبية  النزاعات  حل  يف  • م�ساريع 

املدنية
• التي�سري والإ�سراف على ور�ش العمل 

والندوات واملوؤمترات
حماكاة  األعاب  وتنفيذ  • تطوير 

وتي�سري  تطوير  على  املدربني  • تدريب 
األعاب املحاكاة

ل ترتددوا يف الت�سال بنا:
 hello@crisp-berlin.org
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م�شاريع كري�شب
ا مع موؤ�س�سات  تتعاون كري�سب مع املنظمات التي تدعم الإدارة ال�سلمية لل�سراعات. نتعاون اأي�سً

التعليم، با�ستخدام اداة لعبة املحاكاة. نحن نبحث دائًما عن تعاون وثيق بني ال�سركاء.

اأكادميية حتويل ال�شراع )منذ 2015 - 2018( 

ال�سالم.  بناء  جمال  يف  املحرتفني  تدرب  الأكادميية 
اختبار  م�ساحة  لتوفري  املحاكاة،  بلعبة  �ساهمنا  لقد 
ال�سراع  حتويل  ومناذج  ال�سراع،  نظريات  وتطبيق 

والتقنيات واملهارات امللمو�سة.

متبلهوفر  املدنية  امل�شاركة 
فيلد )2016/2015(

مت اإن�ساء خطة التطوير واملحافظة 
ل�ستخدام  املواطنني  مب�ساركة 
املفتوحة  امل�ساحة  تطوير  وزيادة 
كري�سب   .Tempelhofer Feld

بني  الو�ساطة  عن  م�سوؤولة  كانت 
خمتلف اأ�سحاب امل�سلحة.

ذكريات خفية -التثبيت ال�شوتي )18/2017( 

بالتعاون مع �سركاء حمليني، اأن�ساأنا دراما �سوتية، مبا 
يف ذلك حوايل 10 ق�س�ش فردية متناق�سة جزئًيا. 
 Euromaidan سيتم اإحياء الأحداث التي حدثت يف�

14/2013 بطريقة فنية.

التحول الدميقراطي يف م�شر )منذ 2012( 

مع  بالتعاون   ”2025 مل�سر  “روؤية  بتطوير  قمنا 
300 من ال�سباب امل�سري من جميع اأنحاء م�سر. 
الروؤية  تلك  تعمل على حتقيق  تزال  ل  نحن  حاليا 

من خالل املبادرات ال�سعبية ال�سغرية.

املنطقة

امل�شروع / الن�شاط

)منذ  قريغيز�شتان  يف  ال�شلمي  احلوار 
)2015

حول  للخطاب  اجلذب  على  امل�سروع  يركز 
نعمل  نحن  البالد.  يف  والعلمانية  الدين 
واجلماعات  املدين  املجتمع  ممثلي  مع 
النزاعات  لتخفيف  الدولة  وممثلي  الدينية 
دور  حول  املفتوح  احلوار  ودعم  املت�ساعدة 

الدين يف قريغيز�ستان.

ا�شت�شارة ال�شالم وال�شراع )منذ 2014( 

ال�سراع  اإدارة  ومرونة  جودة  لتح�سني 
ال�سرقية،  ال�سراكة  بلدان  يف  املدين 
نوا�سل تدريب املهنيني ال�سباب يف جمال 

بناء ال�سالم.

�شفراء احلوار الجتماعي )منذ عام 2016(

مت بناء الثقة، و�سبكات وقدرات املنظمات 
املجتمعية يف حل النزاعات وتعليم ال�سالم 
وبالتايل،  كينيا.  �سرق  مقاطعات   6 يف 
املحلي  املجتمع املدين  تعزيز مرونة  �سيتم 

�سد التطرف وتطرف ال�سباب.
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منظمة

لعبة  ا�ستخدام طريقة  مفهوم  عام 2007 حتت  كري�سب يف  تاأ�س�ست 
املحاكاة لأغرا�ش اإدارة ال�سراع. نحن منظمة م�ستقلة وغري ربحية 

وغري حزبية وغري طائفية. مقرها يف برلني.

فريق العمل

األعاب  وتنفيذ  وا�سعة يف تطوير  العمل يف كري�سب عنده خربة  فريق 
املحاكاة واإدارة امل�ساريع والتعاون مع ال�سركاء واملنظمات الدولية.

نحن فريق خربة ميتلك مهارات خمتلفة وموؤهالت وخربات اإقليمية، 
والطلبات  الحتياجات  من  العديد  لتبني  اإمكانيات  مينحنا  مما 

املختلفة.

ات�شل 
كري�سب من�سة مفتوحة للم�ساريع الأخرى لها دوافع مماثلة لدوافعنا، 

فاإننا نهدف اإلى تبادل فعال للمعلومات والأفكار.
ل ترتدد يف الت�سال بنا لطلبك. الربيد الإلكرتوين:

hello@crisp-berlin.org 

“يقدم فريق العمل البعد الإن�ساين، و�سدق امل�ساركة والتعلم 
امل�سرتك،  اخللق  وفر�ش  فيها،  يعملون  التي  ال�سياقات  من 
والنفتاح على اخليارات املتوازنة مع الإر�سادات القيم واأدوات 

بناء ال�سالم.”
اأندرا تانا�سي
باترير ، رومانيا

فلوريان دانكيل
املدير التنفيذي

ماج�ستري العلوم ال�سيا�سية
التخ�س�ش: امل�ساركة املدنية واملجتمع املدين

ناتايل روكر
 من�سق امل�سروع

 ماج�ستري يف ال�سيا�سة والقانون
 التخ�س�ش: حقوق الإن�سان وحل ال�سراع، 

ومتكني املراأة

ارزبيت الجو�س
من�سق امل�سروع

ماج�ستري العلوم الثقافية وال�سيا�سية
التخ�س�ش: التنوع، التعلم غري الر�سمي، 

ال�ستدامة

توما�شو غايل
م�سئول ات�سال بروك�سل

�سيا�سات  وم�سوؤول  م�سروع  ومدير  باحث 
يركز على اأوروبا الو�سطى وال�سرقية

اأنيت راينكي
حما�سبة

التخ�س�ش: امليزانيات وتقارير مالية
وبالإ�سافة اإلى ذلك، نحن منظمة م�سيفة 

خلدمة التطوع 

من نحن

 
     

اأندريا�س موكنفو�س
املدير التنفيذي

ماج�ستري اإدارة عامة
التخ�س�ش: حل النزاعات، �سيا�سات 

مكافحة الف�ساد

�شارة والرت يونغ
من�سق امل�سروع

ماج�ستري حل ال�سراع
التخ�س�ش: ال�سالم والدميقراطية 

والتعليم، ومتكني املراأة

اأوليفر وي�شمان
من�سق امل�سروع

ماج�ستري العلوم الرتبوية
التخ�س�ش: بناء الدميقراطية وتعليم ال�سالم

كاترينا بافلوفا
من�سق امل�سروعات الإقليمية

ماج�ستري يف الدبلوما�سية الثقافية
التخ�س�ش: اأوروبا ال�سرقية ؛ التقييم وتقييم 

الأثر

وبالإ�سافة اإلى ذلك، نحن منظمة م�سيفة خلدمة التطوع الأوروبية 
 12 ملدة  امل�ستهدفة  البلدان  من  فريقنا  من  ع�سوان  بانتظام  ولدينا 
�سهًرا. وبالإ�سافة اإلى ذلك، نعمل مع متدرب لفرتة مدتها 3 اأ�سهر، 
الطلبات  لتلبية  خارجيني  مدربني  مع  نتعاون  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 

املقدمة من �سركائنا.


