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تأسســت مؤسســة فريديريــش ايبــرت ســنة 1925، وهــي أقــدم 
مؤسســة سياســية ألمانيــة. وتعتبــر مؤسســتنا أقــرب منهــا إلــى 
حــزب سياســي اجتماعــي وديمقراطــي يعمــل علــى الحفــاظ علــى 
القيــم  عــن  ويدافــع  ايبــرت  لفريديريــش  السياســي  المــوروث 
والعدالــة  الحريــة  وهــي  أال  االجتماعيــة  للديمقراطيــة  األساســية 
للديمقراطيــة  العليــا  بالمثــل  القيــم  هــذه  تربطنــا  والتضامــن. 
االجتماعيــة وبمثــل الحركــة النقابيــة. وباعتبارنــا مؤسســة غيــر ربحيــة٬ 

تعمــل فريديريــش ايبــرت بشــكل مســتقل وقائــم بذاتــه.
ايبــرت مكتبــا  ٬ فتحــت مؤسســة فريديريــش   1988 منــذ فيفــري 
دائمــا فــي تونــس وانخرطــت منــذ ذلــك الحيــن فــي الحــوار والعمــل 
الديمقراطــي والتنميــة. كمــا تســاهم مؤسســة فريديريــش ايبــرت٬ 
ــذي يجمعهــا مــع شــركائها ومــن خــال  فــي إطــار التعــاون الوثيــق اّل
إدمــاج الجهــات التونســية فــي مســار الحــوار وتنظيــم النقاشــات 
الوطنيــة والدوليــة والمؤتمــرات والــدورات التكوينيــة واالستشــارات٬ 
المســتوى  علــى  وديمقراطيــة  وتشــاركّية  عادلــة  تنميــة  فــي 

االجتماعــي لفائــدة البــاد التونســية. 
وعــاوة علــى المشــروع الوطنــي المكــرس حصريــا لتونــس٬ تعمــل 
مؤسســة فريديريــش ايبــرت علــى ثــاث مشــاريع إقليميــة مقّرهــا 
فــي تونــس٬ أال وهــي مشــروع »تعزيــز حوكمــة الهجــرة - مؤسســة 
فريديريــش ايبــرت )2017 – 2020( ٬ و«المســاهمة فــي التعــاون 
اإلقليمــي للنقابــات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا’ 
ومشــروع »السياســات االقتصاديــة مــن أجــل عدالــة اجتماعيــة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا«. باإلضافــة إلــى ذلــك٬ 
تتمركــز الفــرق المشــتغلة علــى كل مــن القطــر الليبــي والجزائــري في 
تونــس. ويعتبــر مكتــب فريديريــش ايبــرت فــي تونــس حالّيــا أحــد أكبــر 

مكاتــب المؤسســة المفتوحــة خــارج ألمانيــا. 
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من أجل الديمقراطية االجتماعية ! مؤسسة فريديريش ايبرت تونس من نحن؟



أهدافنا 
يتمثــل عمــل مؤسســة فريديريــش ايبــرت فــي دعــم الجهــات الفاعلة 
التقدمّيــة فــي المجتمــع المدنــي٬ وعلــى وجــه الخصــوص المــرأة 
والشــباب٬ وذلــك مــن خــال دعــم عمــل المواطنــة وتعزيــز النقاشــات 
التعدديــة. وتتمحــور أنشــطة مؤّسســتنا حــول مبــدأ المســاواة فــي 
الحقــوق بيــن الرجــل والمــرأة واالحتــرام العام لكونية حقوق اإلنســان. 
ويبقــى الهــدف األســمى ألنشــطة المؤسســة هــو ترســيخ قيــم 
الديمقراطيــة علــى المســتويين السياســي والمجتمعــي وكذلــك 

تدعيــم العدالــة االجتماعيــة. 

أعمالنا 
تنقســم أعمــال مؤسســة فريديريــش ايبــرت إلــى صنفيــن كبيريــن. 
يتمثــل الصنــف األول فــي تعزيــز الحركــة النقابيــة والثانــي فــي 

ــوى التقدمّيــة. ــز الق تعزي

تعزيز الحركة النقابية 
ــة  ــة االجتماعي ــز العدال ــه تعزي ــذي ينطــوي علي ــا بالتحــدي ال ــا منه وعي
فــي تونــس٬ تســاند مؤسســة فريديريــش ايبــرت عمــل النقابــات 
مــن خــال دعــم البحــث وتحديــث العمــل النقابــي والتدريــب. وفــي 
ــح التعــاون مــع االتحــاد العــام التونســي للشــغل٬  هــذا اإلطــار٬ أصب
لمؤسســة  األهــم  العمــل  محــور  الســتينات٬  إلــى  يعــود  الــذي 

ايبــرت.  فريديريــش 

المساهمة في التعاون اإلقليمي للنقابات في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 

المشــروع   ،2015 ســنة  ايبــرت،  فريديريــش  مؤسســة  أطلقــت 
النقابــي اإلقليمــي بهــدف تعزيــز الهيــاكل النقابيــة اإلقليميــة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ودعم الهيــاكل المخّصصة 
للمــرأة وللشــباب فــي صلــب النقابــات وتكريــس التعــاون اإلقليمــي 
الموقــف  وتحديــد  االســتراتيجيات  وكذلــك صياغــة  النقابــات  بيــن 
النقابــي حــول المواضيــع االجتماعيــة واالقتصاديــة وأخيــرا، فــي 
تطويــر طــرق مبتكــرة للتعلــم )التعلــم االلكترونــي( مــن أجــل تحســين 
المعــارف حــول وضــع العّمــال. يرمــي المشــروع اإلقليمــي النقابــي 
إلــى بنــاء قــدرات الهيــاكل النقابيــة المســتقّلة والديمقراطيــة وتعزيــز 
التبــادل وخلــق أوجــه تــآزر بيــن مختلــف المنظمــات العماليــة فــي 

ــا.  منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي

تعزيز الحوار االجتماعي 
إلــى دعــم  تهــدف أعمــال المؤسســة علــى الصعيــد االجتماعــي 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  بيــن  الحــوار 
فــي تونــس٬ وخاصــة النقابــات. لعــب التعــاون بيــن االتحــاد العــام 

التونســي للشــغل واالتحــاد الوطنــي للصناعــة والتجــارة والصناعــات 
التقليديــة صلــب »الرباعــي الراعــي للحــوار« ســنة 2013 دورا حاســما 
فــي ســير عملّيــة االنتقــال السياســي الــذي عاشــته البــاد. وبالتالــي٬ 
ــز  يتمحــور الهــدف الرئيســي للمؤسســة فــي المســاهمة فــي تعزي
المنظومــة السياســية الجديــدة عــن طريــق تكريــس العدالــة االجتماعيــة 

ــاد.   ــة للب ــة االقتصادي والتنمي

 النهوض بحوكمة الهجرة – مؤسسة فريديريش ايبرت
 )2020 – 2017( 

ينــدرج المشــروع اإلقليمــي للنهــوض بحوكمــة الهجــرة لمؤسســة 
فريديريــش ايبــرت )2017 – 2020( ٬ فــي الســنوات األخيــرة٬ فــي 
إطــار الجهــود المســتمرة التــي مــا نتفــك تبذلهــا مؤسســة فريديريــش 
بالهجــرة  الخاصــة  النقابيــة  الشــبكة  لدعــم  تونــس  فــي  ايبــرت 
ــم هــذا المشــروع حــول  ــرى. ُصّم ــراء الكب ــوب الصح المتوســطية وجن
النقابــات، فــي  فكــرة تعزيــز دور الشــركاء االجتماعييــن٬ وال ســيما 
ــل القائمــة علــى الحقــوق والحــوار  الحوكمــة المنســقة للهجــرة والتنّق
االجتماعــي. ُطــور هــذا المشــروع باالعتمــاد علــى مقاربــة متعــددة 
الفاعليــن واســتنادا إلــى منظــور متعــدد األبعــاد لهجــرة اليــد العاملــة. 

تعزيز القوى التقدمية 
تعمــل مؤسســة فريديريــش ايبــرت تونــس جاهــدة علــى خلــق مســاحة 
لحــوار القــوى التقدميــة مــن أجــل وضــع جــدول عمــل مشــترك يصبــو 
إلــى إرســاء عدالــة اجتماعيــة أوســع وخلــق فــرص عمــل ذات جــودة 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة. 

توطيد حوار القوى التقدمية في تونس 
ايبــرت  فريديريــش  مؤسســة  أطلقــت   ،2017 أفريــل  شــهر  فــي 
المقهــى السياســي بعنــوان »فــي الصنــدي«٬ وهــو عبــارة عــن فضــاء 
مفتــوح للنقــاش حــول مواضيــع الســاعة٬ مــن أجــل تقديــم محتــوى 
ــن التونســيين  ــع المواطني ــا لجمي ــا ومتاح ــون فــي اآلن نفســه ثرّي يك
بهــدف المشــاركة فــي تعزيــز الروابــط بيــن األحــزاب والشــخصيات 

المنحــدرة مــن اليســار التقدمــي. 

تكريس كونية حقوق اإلنسان 
يهــدف هــذا المحــور خاصــة إلــى تعزيــز مبــدأ العدالــة وإدمــاج بعــد 
النــوع االجتماعــي فــي مشــاريع مؤسســة فريديريــش ايبــرت تونــس. 
تلتــزم مؤسســة فريديريــش ايبــرت، فــي إطــار تعاونهــا مــع الشــركاء 
المنتميــن إلــى الوســط النســوي التونســي٬  بحمايــة حقــوق المــرأة 
والحفــاظ عليهــا. ومــن خــال برنامجهــا التكوينــي »نســاء فــي حركــة«٬ 
والــذي انطلقــت فيــه ســنة 2015، تســعى مؤسســة فريديريــش 
مــن  المنحــدرات  الشــابات  إمكانيــات  تطويــر  إلــى  تونــس  ايبــرت 
مناطــق نائيــة وأحيــاء محرومــة والّاتــي تعشــن وطــأة البطالــة منــذ 
ثــاث ســنوات وترغبــن فــي االندمــاج فــي المجتمــع المدنــي ولديهــن 

فــرص أقــل للتطــور. 

بناء قدرات الشباب التونسي 
تقــدم مؤسســة فريديريــش ايبــرت تونــس إلــى الشــباب الفاعــل 
فــي المجتمــع المدنــي أو فــي األحــزاب السياســية فرصــة حقيقيــة 
لانخــراط سياســّيا واجتماعّيــا عــن طريــق برنامجيــن: »الجيــل القــادم« 
يرمــي  ايبــرت«.  فريديريــش  لمؤسســة  السياســية  و»المدرســة 
مشــروع الجيــل القــادم )الــذي ُشــرع فيــه ســنة 2007 ( إلــى تعزيــز 
المشــاركة االجتماعيــة - السياســية للجيــل الشــاب قصــد تمكينهــم٬ 
قياديــة  مناصــب  تقّلــد  مــن  والطويــل٬  المتوســط  المــدى  علــى 
والتحــول إلــى عناصــر تغييــر فــي تونــس. أمــا مشــروع المدرســة 
السياســية الخاصــة بمؤسســة فريديريــش ايبــرت ٬ الــذي انطلــق في 
شــهر أكتوبــر 2017، فهــو يهــدف إلــي اســتحثاث الوعــي السياســي 
للشــباب الملتــزم والمســؤول وتعزيــزه حتــى يكــون قــادرا علــى لعــب 

ــر والمتوســط.  ــه علــى المــدى القصي ــاط ب ــدور المن ال

السياســات االقتصاديــة مــن أجــل إرســاء عدالــة اجتماعيــة فــي 
إفريقيــا  الشــرق األوســط وشــمال  منطقــة 

ــدأ تنفيذهــا  ــي ب ــد٬ الت ــي الجدي أنتجــت سياســات االقتصــاد الليبرال
منــذ عقــود عديــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا٬ 
التهميــش  مــن  ومزيــدا  االجتماعيــة  الفــوارق  مــن  عديــدة  أوجــه 
والفقــر. وانجــر عــن ذلــك أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة٬ ازدادت حدتهــا 
بســبب عــدم االســتقرار السياســي فــي المنطقــة. ولــدى مؤسســة 
االســتقرار  دعــم  الضــروري  مــن  أنــه  قناعــة  ايبــرت  فريديريــش 
ــادة  ــى إع ــج إل ــك٬ يرمــي هــذا البرنام االقتصــادي واالجتماعــي. لذل
التفكيــر فــي السياســات االقتصاديــة مــن أجــل عدالــة اجتماعيــة 
أشــمل، والتــي بدونهــا ســيكون مــن الصعــب الحديــث عــن نمــو 
ــي٬  ــى اإلنســاني. وبالتال ــى االقتصــادي واالجتماعــي أو حت بالمعن
اقُترحــت سياســات بديلــة تعمــل علــى إشــراك جهــات فاعلــة مختلفــة 
لتحقيــق تنميــة عادلــة ومســتدامة علــى المســتوى االجتماعــي فــي 

منطقــة الشــرق األوســط. 

التغير المناخي 
ــي والحــّث علــى  ــل اجتماعــي وبيئ ــر فــي بدي مــن الضــروري التفكي
العمــل المشــترك والعالمــي. تــم التأكيــد علــى ذلــك خــال مؤتمــر 
باريــس حــول المنــاخ وأهــداف التنميــة المســتدامة التــي يمكــن 
لتونــس، بــل ويجــب عليهــا، المســاهمة فيهــا.  يمكــن للمشــاريع 
فــي  لانخــراط  بهــا  يحتــذى  تقدمّيــة  أمثلــة  تشــكل  أن  المناخيــة 
إلــى  اســتندت  إذا  والسياســية٬ وال ســيما  االجتماعيــة  المجــاالت 
مبــادئ االنتقــال العــادل والتغّيــر االجتماعــي - االقتصــادي. وترّكــز 
ــات٬  ــرت جــام جهودهــا علــى هــذه األولوي مؤسســة فريديريــش ايب

مــع إيــاء اهتمــام خــاص للفــوارق الجهويــة فــي تونــس. 


