
ذطئئ  طظ  أجغال  تعاخض  افردظغ،  ا�سقم  طسعث  قظطقق  الساحرة  الثضرى  طع 
المسعث اضاحاف السالط والبصاشات ا�ظساظغئ، طظ خقل براطب الائادل الطقبغ الاغ 
طظ  افردظغ  ا�سقم  طسعث  أخثصاء  طةمعسئ  طع  بالاساون  المسعث  غعشرعا 

طآجسات وأشراد.
واتثة طظ عثه الاةارب الممغجة اجامرار المسعث إغفاد ذطئاه جظعغًا، طظث سام 
السالمغ،  والاشغغر  ا�سقطغئ  لطاربغئ  جالجبعرغ  أضادغمغئ  شغ  لطمحارضئ   ،2013
بثسط طعخعل طظ رجض افسمال السغث سادل أبع ضرغط الثي ترص سطى اقجامرار 

شغ دسط عثا الئرظاطب ذعال تطك افسعام

ذطئئ طسعث ا�سقم افردظّغ

 جائ أسعام طظ المحارضئ شغ أضادغمّغئ جالجبعرغ لقسقم الرصمّغ 

10 أسعام طظ 
الامّغج 



طا عغ اضادغمّغئ جالجبعرغ 
لقسقم الرصمّغ؟

تصثم أضادغمغئ جالجبعرغ برظاطةًا خغفغًا لمثة بقبئ أجابغع، ُغسصث شغ طثغظئ جالجبعرغ 

طفاعتئ  أضادغمغئ  وعغ   ،(LAU) افطرغضغئ  الطئظاظغئ  الةاطسئ  طظ  باظزغط  الظمسا،  شغ 

الططئئ  الاثخخات. غتخض  الئضالعرغعس طظ جمغع  براطب  السطغا وذطئئ  الثراجات  لطقب 

شغ  طسامثة  جاسات  سطى جئ  تخعلعط  تبئئ  وبغصئ  سطى  افضادغمغئ  شغ  المحارضعن 

ا�سقم  وطعضعسات  المطتئ  السالمغئ  الصداغا  الططئئ  غظاصح  الرصمغئ.  ا�سقطغئ  الاربغئ 

ضما  الماسثدة،  العجائط  سطى  باقساماد  ا�سقطغ،  المتاعى  إظااج  وضغفغئ  المساخرة 

غحارضعا شغ إجراء افبتاث والمظاصحات طع 75 ذالئًا وذالئئ و15 سدع عغؤئ تثرغج طظ 

جمغع أظتاء السالط، شغ العصئ الثي غااح لطمحارضغظ شرص اجاضحاف الطئغسئ والبصاشئ 

الططئئ  غسغح  تغث  "طعزارت"،  السالمغ  المعجغصار  رأس  طسصط  شغ  الرائسئ  الظمساوغئ 

وصخر  سحر،  السابع  الصرن  إلى  تارغثه  غسعد  الثي   (Meierhof) طئظى  شغ  وغثرجعن 

(Schloss Leopoldskron) المحععر سالمغًا والثي غسعد إلى الصرن الباطظ سحر، طا ُغحّضض 

شرخئ بمغظئ لطائادل المسرشغ والبصاشغ البري. 

ضعء: 
غآطظ افجااذ سادل أبع ضرغط بافعمغئ الئالشئ لئراطب الائادل الطقبغ ودورعا شغ إبراء 

طسرشئ الططئئ وتسجغج صثراتعط المعظغئ، وتمضغظعط طظ الفعط افشدض لطسالط، والافاسض 

طع ا�رث التداري وطفردات الاصثم ا�ظساظغ، طارجمًا عثا ا�غمان بمئادرته الرائسئ باعشغر 

الثسط لئرظاطب طحارضئ ذطئئ المسعث شغ أضادغمغئ جالجبعرغ خقل الفارة 2013 – 2018.

السغث سادل أبع ضرغط عع المثغر السام وظائإ رئغج حرضئ "طاغر طغطظععف" الظمساوغئ 

لخظاسئ العرق شغ افردن طظث السام 2017، والاغ تسّث واتثة طظ أضئر الحرضات الُمخظسئ 

لطعرق المصعى المساد تثوغره، وطصرعا شغ شغغظا، ولثغعا 37 طخظسًا تعل السالط. وضان 

2001 تاى  السام  والاشطغش طظ  لططئاسئ  ا�صئال  ساطًا لحرضئ  أبع ضرغط صث سمض طثغرًا 

2017، ضما درس العظثجئ المغضاظغضغئ شغ الةاطسئ افطرغضغئ شغ بغروت، وتخض سطى 

طغثالغئ اقجاتصاق الفدغئ طظ الظمسا. 
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تاله الحرغش - الثشسئ الااجسئ (2018/2017) 

طصثطئ براطب شغ إذاسئ ظساء اف. أم.

الثراجغ  السام  شغ  بالمسعث  الاتصئ  الةظسغئ،  شطسطغظغئ 

خطاعا  وأظعئ  ججئغئ،  طظتئ  سطى  وتخطئ   ،2017/2018

الثراجغئ باصثغر طمااز، حارضئ شغ أضادغمغئ جالجبعرغ سام 

.2018
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لغسئ المرة افولى الاغ أحارك شغعا شغ تثرغئات شغ دول أجظئغئ، لضظعا ضاظئ 

افذعل طثة، شمظ خقل طسعث ا�سقم افردظغ أتغتئ لغ الفرخئ لطمحارضئ شغ 

برظاطب أضادغمغئ جالجبعرغ الثي غظسصث جظعغاً شغ الظمسا لمثة بقبئ أجابغع. 

رئغج  طتعر  باثخغص  افضادغمغئ  تظاعةه  الثي  السظعي  لطاصطغث  واجامراراً 

لئرظاطةعا الاثرغئغ، شصث اظططص برظاطب السام 2018 تتئ سظعان: "إسادة تخعر 

الختاشئ: رواغئ الصخص وافخئار شغ سخر سثم البصئ"، ضما جسى الئرظاطب إلى 

أبرزعا  طظ  والاغ  السالمغئ  الختاشئ  تعاجه  الاغ  افجاجغئ  الاتثغات  طسرشئ 

افخئار الجائفئ، وا�لغات الاغ غةإ اتئاسعا لمتاربئ خطاب الضراعغئ، وصداغا 

اقجاصطاب السغاجغ.

طظ  طةمعسئ  شغعا  حارك  تثرغئغئ  ورحئ   21 غصارب  طا  الئرظاطب  وتدمظ 

رئغج  الئرظاطب  سطى  وأحرف  سالمغئ،  جاطسات  طظ  وافجاتثة  المتاضرغظ 

شغ  إغمرجعن"  "جاطسئ  شغ  اقتخال  ضطغئ  طظ  طعغطثغج"  "بعل  افضادغمغئ 

بعجطظ. 

شغ افجئعع افول طظ برظاطب افضادغمغئ تاولئ طع زطقئغ، صثر المساطاع، 

الاسرف سطى أضئر سثد طظ المتاضرغظ والختاشغغظ المحارضغظ، وصث جظتئ لغ 

افضادغمغئ  ضغعف  طع  أضئر  بحضض  لقظثراط  طاجساغر  ضطالئئ  الفرخئ 

وافجاتثة، طظ خقل طحارضاغ شغ الظثوات افجئعسغئ الاغ ضاظئ تسصث لططئئ 

الماجساغر، وغاط خقلعا طظاصحئ طعاضغع طتثدة تعل افخئار ورواغئ الصخص 

والاضظعلعجغا التثغبئ وتثاسغاتعا.

تط تصسغمظا إلى 6 طةمعسات لطسمض سطى المحروع الظعائغ، وشغه صمظا باتثغث 

المعضعسات الاغ ظعد طسالةاعا، وحّضض عثا افطر تتثغاً لةمغع الططئئ ضعن 

خطفغاتظا وطسطعطاتظا البصاشغئ طائاغظئ، وشغ طةمعساغ صمظا باخاغار طعضعع 

إظحاء طظخئ  ظةتظا شغ  Journalism of Care“"، وشغه  الماثخخئ  الختاشئ 

طسطعطاتغئ تعثف إلى تسرغش الصراء بعثا المفععم وأعمغاه ق جّغما شغ السخر 

التالغ، وضظئ أحرف سطى إسثاد تصارغر الفغثغع والصخص ا�ذاسغئ الاغ تمّضظا 

شغعا طظ طصابطئ السثغث طظ الططئئ وافجاتثة والثئراء.

ضائئ تاله الحرغش: 

أضادغمغئ جالجبعرغ لقسقم والاشغغر السالمّغ، 2018



لغطى ضطعب، الثشسئ الباطظئ (2017/2016)

طظاةئ براطب - تطفجغعن الممطضئ 

 ،2016/2017 الثراجغ  السام  شغ  بالمسعث  الاتصئ  الةظسغئ،  أردظغئ 

بالمتاضرات  الاجاطعا  ظسئئ  ضاظئ  ججئغئ،  دراجغئ  طظتئ  سطى  تخطئ 

وافظحطئ الطقبغئ %94، وتثرجئ باصثغر طمااز. حارضئ شغ أضادغمغئ 

جالجبعرغ سام 2017.
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جالجبعرغ  أضادغمغئ  شغ  افردظغ  ا�سقم  طسعث  خقل  طظ  حارضئ 

السظعغئ لقسقم والاشغغر السالمغ، بمحارضئ أضبر طظ 80ذالئًا وذالئئ 

طظ طثاطش أظتاء السالط، تغث تط الارضغج شغ برظاطب السام 2017 سطى 

لطثطابات  ا�سقطغئ  والاشطغئ  والمسطعطاتغئ،  ا�سقطغئ  الاربغئ 

الحسئعغئ وصداغا الاطرف.

المحارضغظ،  طعارات  لاطعغر  سمض  ورحات  سطى  الئرظاطب  واحامض 

وجطسات تعارغئ �براء طسارشعط، وطتاضرات لحثخغات طرطعصئ طظ 

السطغا شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ الصاضغ  بغظعا رئغج المتضمئ 

"جعن روبرتج". ضما أظاةظا، ضمحارضغظ، جائ طحارغع طثاطفئ لجغادة 

سطى  الحسئعغئ  تأبغر  وضغفغئ  السغاجغئ،  بثغاراتعط  الةمععر  وسغ 

السغاجئ بحضض سام. 

اسامث طحروسظا سطى إظحاء لسئئ "Switch ON to the Future"، وضان 

المحروع الثي حارضئ شغ إظااجه عع أداة تفاسطغئ ُتمّضظ المساثثم 

طظ طتاضاة تةربئ اظاثابغئ لمرحتغظ حسئغغظ، ورؤغئ تأبغر ذلك سطى 

تغاتعط وطةامساتعط.

وخقل شارة طحارضاغ شغ افضادغمغئ بادرت طع أربسئ ذقب دراجات 

سظ  شغعا  تتثبئ  الصغادة،  طعارات  تعل  سمض  ورحئ  لاصثغط  سطغا 

با�ضاشئ  المظاظرات،  وإدارة  افردن  شغ  الحئابغ  السمض  شغ  تةرباغ 

تةربئ  سظ  افول  لفضادغمغئ،  ا�سقطغئ  لطمظخئ  طصالغظ  ضائئ  لثلك 

سظ  طشطعذئ  خعرة  بإغخال  ا�سقم  تأبغر  وطثى  ا�ظساظغئ،  المضائئ 

إلى  السفر  تةربئ  الباظغ سظ  المصال  والمسطمغظ، وتتثبئ شغ  السرب 

الظمسا، والمحارضئ شغ أضادغمغئ جالجبعرغ لقسقم.

ا�سقم  فعمغئ  إدراضغ  سّمصئ  الاةربئ  عثه  أن  الصعل  وغمضظ 

المسطعطئ، وتتطغطعا والاأضث طظ ختاعا، ضما  وطسآولغاه شغ ظصض 

شغ  ودولغئ  جغاجغئ  تةارب  سطى  المتاضرات  بسخ  خقل  طظ  اّذّطسئ 

طتاربئ الاطرف والاظزغمات الُماطرشئ، با�ضاشئ لاتطغقت طّعجسئ سظ 

ضغفغئ اجاشقل الثطابات "الحسئعغئ" لطتخعل سطى تأغغث المعاذظغظ، 

افحمض  بالحضض  وتشطغاعا  لعا  اقجاةابئ  لقسقم  ُغمضظ  وضغش 

وافطبض.

ضائئ لغطى ضطعب: 

أضادغمغئ جالجبعرغ لقسقم والاشغغر السالمّغ، 2017



جاظثرا زواغثة- الثشسئ السابسئ (2016/2015)

طسآولئ براطب الائادل الطقبّغ - طسعث ا�سقم افردظغ

أردظغئ الةظسغئ، الاتصئ بالمسعث شغ السام الثراجغ 2015/2016 

بتدعر  الاجاطعا  ظسئئ  ججئغئ،  دراجغئ  طظتئ  سطى  وتخطئ 

جثًا.  جغث  باصثغر  وتثرجئ   ،97% الطقبغئ  وافظحطئ  المتاضرات 

وشغ  الظروغب،  طمطضئ  إلى  الثراجغئ  الرتطئ  برظاطب  شغ  حارضئ 

أضادغمغئ جالجبعرغ 2016، سمطئ ختاشغئ إذاسغئ.
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أضادغمغئ جالجبعرغ تعل ا�سقم والاشغغر السالمغ برظاطب غةمع ُخّظاع 

ا�سقم الحئاب طظ جمغع أظتاء السالط. وترضج افضادغمغئ سطى 

المحاضض السالمغئ، ضما تاغح لطططئئ المحارضغظ شرخئ تئادل الثئرات 

واضاساب البصاشات المثاطفئ، والمساعمئ شغ إظحاء المئادرات 

ا�سقطغئ لتطعا. وتمتعر الئرظاطب سام 2016 تعل تطعغر وجائض 

ا�سقم والمسرشئ الرصمغئ الاغ غمضظ تطئغصعا لمعاجعئ الصداغا الاغ 

تعاجعظا الغعم.

سمطئ سطى إظااج شغثغع تتئ سظعان "العةرة وا�دطاج". غاظاول صخئ 

قجأ أششاظغ شغ جالجبعرغ، وعع طظ القجؤغظ الصاخرغظ دون 

ذوغعط، وُتةسث صخاه الطرغصئ الاغ تائسعا دولئ الظمسا شغ إدطاج 

القجؤغظ شغ المةامع، تغث غصطظ عثا القجأ طع أجرة تصعم 

برساغاه، ضما عع تال أغطإ القجؤغظ شغ الظمسا، وبسدعط تط 

تئظغعط قتصًا.

ولط غشفض الصائمعن سطى الئرظاطب ججئغئ طعمئ، وعغ تئادل البصاشات 

والاسرف سطى التدارات المثاطفئ لطثول، ق جّغما الئطث المدغش 

الظمسا. وتط ذلك طظ خقل الظحاذات المثاطفئ لطططئئ، طظ تدعر 

تفقت المعجغصى الضقجغضغئ، والصغام برتقت لطمظاذص الممّغجة 

ضةئال افلإ، لسرض أشقم الفغثغع الحعغرة الاغ تط تخعغرعا شغ 

المضان "Sound of Music"، وإجراء المسابصات بغظ الطقب.

أضاشئ عثه الاةربئ لغ الضبغر، شئا�ضاشئ لطاسرف سطى البصاشات 

المثاطفئ لطططئئ المحارضغظ، أتاتئ لغ افضادغمغئ شرخئ طمارجئ طا 

تسطماه شغ طسعث ا�سقم افردظغ، بمادة ا�سقم الرصمغ سطى وجه 

الثخعص، وتطئغصه سطى أرض العاصع. ضاظئ تةربئ طمغجة وغظغئ جثًا، 

جعاًء بصاشغًا أو سطمغًا.

ضائئ جاظثرا زواغثة:

أضادغمغئ جالجبعرغ لقسقم والاشغغر السالمّغ، 2016



طتمث تسظ غئاري، الثشسئ السادجئ (2015/2014)

طظاب طتاعى إسقطغ - طظّخئ "تئر"

أردظغ الةظسغئ، الاتص بمسعث ا�سقم افردظغ شغ السام الثراجغ 

ظسئئ  ضاظئ  ججئغئ.  دراجغئ  طظتئ  سطى  وتخض   ،2014/2015

الاجاطه بتدعر المتاضرات وافظحطئ الطقبغئ %95، حارك شغ 

الرتطئ الثراجغئ إلى طمطضئ السعغث، ضما حارك شغ أضادغمغئ 

جالجبعرغ 2015.
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 20 طظ  وذالئئ  ذالئًا   75 2015 ضمظ  سام  بافضادغمغئ  الاتصئ 

دولئ، وضان طعضعع افضادغمغئ صثرة ا�سقم الرصمغ سطى طسالةئ 

الصداغا المتطغئ والسالمغئ.

المحارضغظ،  طعارات  لاطعغر  سمض  ورحات  الئرظاطب  وتدّمظ 

ا�سقم،  شغ  خئراء  أدارعا  وطتاضرات  طضبفئ،  ظصاش  وجطسات 

تمضظ المحارضعن خقلعا طظ تطعغر اجاراتغةغات طئاضرة وأدوات 

إسقطغئ تثغبئ، بعثف الاأبغر شغ طةامساتعط. وطظ المعضعسات 

الاغ سالةعا الططئئ تصعق المرأة والاشغر المظاخغ. 

وتضمظ أعمغئ الثورة شغ تسثد جظسغات المحارضغظ وا�راء الاغ 

إتثاث  شغ  ا�سقم  اجاثثام  وعع  واتث،  عثف  لاتصغص  اجامسئ 

الاشغغر. إن تةرباغ شغ افضادغمغئ اظسضسئ إغةابًا سطى سقصاغ شغ 

بظاء حئضئ أخثصاء وشغ تطعغر ظزرتغ لطمةامع، وضّطغ أطض شغ 

أن غامضظ المسعث طظ اقجامرار شغ إغفاد أضئر سثد طظ الططئئ 

أضادغمغئ شتسإ  تةربئ  لغسئ  افضادغمغئ، فظعا  لطمحارضئ شغ 

بض تةربئ تغاتغئ أغدًا.

ضاإ طتمث تسظ غئاري: 

أضادغمّغئ جالجبعرغ لقسقم والاشغغر السالمّغ، 2015
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غتمض الةظسغئ المخرغئ، الاتص بالمسعث شغ السام 

الثراجغ 2013/2014 وتخض سطى طظتئ دراجغئ ضاططئ، 

وتثرج باصثغر طمااز. تخض سطى السثغث طظ الفرص أبظاء 

دراجاه شغ المسعث، طظعا المحارضئ شغ الرتطئ الثراجغئ 

إلى طمطضئ الظروغب، ضما حارك شغ أضادغمغئ جالجبعرغ 

وتخض سطى زطالئ تثرغئغئ بسث الاثرج شغ دوغاحه شغططه 

(DW) افلماظغئ.

أتمث الحربغظغ- الثشسئ الثاطسئ (2014/2013)

طتّرر شغ صسط الثغةغاال – صظاة "الترة" – واحظطظ

ضظئ طتزعظًا باخاغاري لطمحارضئ شغ أضادغمغئ جالجبعرغ 

لقسقم الرصمغ شغ الظمسا، شغ تةربئ شاتئ أطاطغ آشاصًا جثغثة 

سطى المساعغغظ المعظغ والحثخغ. خقل طحارضاغ شغ 

افضادغمغئ تدرت سثدًا طظ المتاضرات تعل السغاجات ا�سقطغئ 

ودور ا�سقم الرصمغ شغ تض طحاضض المةامسات.

صمئ باخمغط خطئ إسقطغئ لطاشطإ سطى طحضطئ ظصص المغاه شغ 

المظاذص الظائغئ شغ أوغظثا، وذلك ضمظ شرغص غدط ذطئئ طظ 

دول طثاطفئ، ضما جاسثظغ السمض ضمظ شرغص سطى اقذقع سطى 

أشضار جثغثة ورؤغئ زواغا أخرى شغ المحضطئ ذاتعا، وأتاتئ لغ 

المظاصحات المطعلئ الاغ خداعا خقل طحارضاغ شغ افضادغمغئ، 

شرخئ اقجاماع إلى وجعات ظزر أخرى شغ صداغا طثاطفئ.

تسرشئ خقل وجعدي شغ جالجبعرغ سطى الضبغر طظ الختاشغغظ 

والثئراء وافضادغمغغظ الثغظ طا زلئ سطى تعاخض طسعط إلى ا�ن. 

طحارضاغ شغ افضادغمغئ جاسثتظغ أغدًا سطى تضعغظ حئضئ طظ 

افخثصاء وافجاتثة تعل السالط. عثه الحئضئ طا زالئ طرجسًا لغ 

أسعد إلغه ضطما أردت شعط حغء أو العخعل لمخادر شغ أي طظ 

دولعط، وعع أطر أجاجغ بالظسئئ فّي ختاشغ.

ضاإ اتمث الحربغظغ: 

أضادغمّغئ جالجبعرغ لقسقم والاشغغر السالمّغ، 2014



حعث بظغ سعدة - الثشسئ الرابسئ (2013/2012)

 "Kerning Cultures" ختاشغئ وطظاةئ طتاعى – حرضئ بعدضاجئ

السام  شغ  افردظغ  ا�سقم  بمسعث  الاتصئ  الةظسغئ،  شطسطغظغئ 

2012/2013، وتخطئ سطى طظتئ دراجغئ ضاططئ، وضاظئ  الثراجغ 

ظسئئ الاجاطعا بتدعر المتاضرات وافظحطئ الطقبغئ %94، وتثرجئ 

باصثغر جغث جثًا. حارضئ بئرظاطب ضطغئ اقتخال والبصاشئ وافخقصغات 

شغ جاطسئ "بغقرطاغظ"، وحارضئ برتطئ دراجغئ إلى طمطضئ الظروغب، 

ضما حارضئ شغ أضادغمغئ جالجبعرغ لسام 2013.
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لطاشغغر  جالجبعرغ  أضادغمّغئ  طظ  ججءًا  أضعن  بأن  التر  تالفظغ 

ا�سقطّغ والسالمّغ.

صدغئ شغ عثه اقضادغمّغئ بقبئ أجابغع، ضاظئ بالاأضغث تةربئ 

طعّمئ وطثعحئ، سطى سثة طساعغات حثخّغئ وطعظغئ، شفغعا 

تعّجسئ  وشغعا  بعا،  أساّج  الاغ  الخثاصات  طظ  سثدًا  ضّعظئ 

الفضرّي  المساعغغظ  سطى  افطعر  طظ  لطضبغر  ورؤغاغ  طثارضغ 

والسمطغ، شالعرحات والمتاضرات الاغ حمطاعا الاةربئ، صثطعا 

ضئار الثئراء السرب والثولّغغظ، تغث تمضّظا طظ المحارضئ وتئادل 

المسرشئ بطرغصئ تفاسطّغئ، ضما تجّودظا بمعارات طعّمئ جاسثتظا 

شغ  والرصمّغئ  ا�سقطّغئ  الاربغئ  وطسآولّغئ  أعمّغئ  إدراك  شغ 

ظعدئ السالط السربغ.

أجمض طا شغ عثه الاةربئ أظظا اجاطسظا اظااج رجائض ودراجات 

رصمّغئ طئظّغئ سطى أطض بمساصئض أشدض، وواصع أجمض شغ خدط 

الحرق  طظطصئ  غسّط  وقغجال  ضان  الثي  الخراع  و  اقظصسام 

افوجط، ورجائض الضراعغئ والسظخرّغئ المظاحرة. 

ضائئ حعث بظغ سعدة:

أضادغمغئ جالجبعرغ لقسقم والاشغغر السالمّغ، 2013


