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من أجل الديمق راطية
االجتماعية

التوجهات واألهداف األساسية
ّ
نحن نسعى
ومتضامن يوفر فرصًا متكافئة للجميع
• إلى
مجتمع حرٍّ
ٍ
ٍ
بهدف المشاركة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية بغض النظر عن األصول العرقية أو الجنسية
أو الدينية؛
نمو
• وإلى ديمقراطية قوية نابضة بالحياة؛ وإلى ٍ
عمل جيد ٍة
نحو مستدام وظروفِ
ٍ
اقتصاديٍ على ٍ
للجميع؛
• وإلى دولة رفا ٍه اجتماعيٍ توفر مزي ًدا من فرص التعليم
نحو أفضل ،وتكافح الفقر
وتؤمن الضمان الطبي على ٍ
وتحتاط من األزمات الحياتية الكبرى،
• وإلى بل ٍد تحمّل مسئولية السالم والتقدم االجتماعي في
أوروبا والعالم.

 152مليون
يوروالميزانية

660
موظفة وموظفا

ما نقوم به
نعمل على تعزيز وتقوية الديمقراطية االجتماعية
وبخاصة من خالل ما يلي:
• نشاطات التثقيف السياسي لتقوية المجتمع المدني،
حيث تشجع عروضنا اإلعالمية والتوجيهية والتأهيلية
وتم ِّكن من نجاح اإلسهامات السياسية والنقابية وعبر
اسهامات المواطنات المواطنين .ونحسِّن مشاركة
المواطنات والمواطنين في النقاش االجتماعي وفي
عمليات ا ِّتخاذ القرار؛
• المشورة السياسية :نقوم بتطوير استراتيجيا ٍ
ت تتعلق
بالقضايا المركزية الخاصة بالسياسات االقتصادية
واالجتماعية والتعليمية وكذلك بالقضايا األساسية
المتعلقة بتطوُّ ر الديمقراطية .وننظم الخطاب العام في
نقطة تقاطع العلم مع الواقع السياسي من أجل تحقيق
ٍ
عادل ذي توجُّ ه مستقبليٍ
نظام اقتصاديٍ واجتماعيٍ
ٍ
على األصعدة الوطنية واألوروبية والعالمية؛

 1مليون
نشرة وكتاب في المكتبة

2800
منحة لطلبة الجامعيين

• التعاون الدولي :ندعم من خالل مكاتبنا المجودة
خارج ألمانيا وفي أكثر من مائة دول ٍة سياسات
التعاون السلمي وحقوق اإلنسان ،ونساعد في بناء
وتوطيد البنى الديمقراطية واالجتماعية والدستورية
ونمهِّد الطريق لنقابا ٍ
ولمجتمع مدنيٍ قوي .كما
ت حرَّ ٍة
ٍ
نسعى بقو ٍة في سياق عملية الوحدة األوروبية نحو
أوروبا ديمقراطية واجتماعية قادرة على المنافسة؛
• دعم الموهوبي مع مراعاة خاصة للطلبة ولمع ِّدي
رسائل الدكتوراه الذين ينتمون للعائالت ذات الدخل
أصول مهاجرة ،وبهذا نساهم في
الضعيف أو من
ٍ
تحقيق مزي ٍد من العدالة التعليمية؛
• الذاكرة الجماعية للديمقراطية االجتماعية:
نحافظ من خالل أرشيفنا ومكتبتنا ومشاريعنا
التاريخية المعاصرة على حيوية الجذور التاريخية
للديمقراطية االجتماعية والنقابات وندعم البحوث
السياسية االجتماعية والتاريخية.

 56ألف
متر ملفات أرشيف
الديمقراطية االجتماعية

2600
المانيا في فعالية

