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مؤتمر إطالق مشروع TRESMED 4
باريس ٢٠١١/١٠/٤-٣
ھذا المشروع ممول من االتحاد األوربي وھو يھدف إلى تطبيع سبل التعاون والحوار بين المنظمات التي تمثل المصالح
اإلقتصادية واإلجتماعية في المنطقة اليورومتوسطية .شارك في مؤتمر إطالق المشروع ممثلون عن المجالس االقتصادية
واالجتماعية في المغرب والجزائر ولبنان واألردن .كما حضره ممثلون من منظمات غير حكومية في تونس وسورية
)األمين العام لالتحاد( ومصر وفلسطين .وقد نظم المؤتمر وفق ثالثة محاور ھي" :الشباب والتدريب والحوار اإلجتماعي"،
"المرأة والحوار اإلجتماعي"" ،الممارسات الجيدة في المنطقة والتعاون اإلقليمي" حيث ركزت مجموعات العمل على
وضع الشباب والعمالة ،التدريب والشباب ،والحوار االجتماعي ومشاركة الشباب فيه.
في كلمة االفتتاح ،تحدث رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي في إسبانيا عن أن المشروع يطال مواضيع الساعة التي
تتمحور حول التشغيل والموارد البشرية ،الھجرة ،الشباب والمرأة وبالتالي فإن األھداف تتلخص في انخراط الشباب في
الحوار االجتماعي ودور المنظمات في إشراك المجتمع بھذا الحوار ،وكذلك معالجة مسألة التشغيل ألن العمل حق واألھم
من ذلك ألن التعطل ھو المظھر األساسي للتھميش  exclusionفي سوق العمل.
وذكر نائب رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي البيئي في فرنسا بأن العائلة ھي األساس ليس فقط كمواطنين مستھلكين بل
أيضا ً ألن العالقات التنحصر داخل الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى المجتمع .وأضاف بأن المشروع يقوم بالتشبيك بين
االتحاد األوربي ودول حوض المتوسط والدول المتحدثة بالفرنسية بحيث يمكن التبادل حول اإلصالحات وبناء القدرات
المؤسساتية والنمو االقتصادي حسب تجاوب وتفاعل كل شريك.
الغايات التي عرضت للمشروع ھي:
 حرية تكوين الجمعيات Freedom of Association إشراك الشباب توجيه المشاريع للخصوصية وتفعيل دور المؤسسات واألبناء تغيير سلوك العمل االجتماعي لألفراد وبالتالي للمؤسسات )التركيز على تغيير قناعة األفراد( استراتيجية التركيز على فلسفة التعاون وأسبابه وإقناع األفراد بھا القطاع غير النظامي كونه آلية تعالج تخبط التوجه االقتصادي الذي يؤدي إلى تذبذب االحتياج ونوعيته )ليستھناك استدامة(
والخالصة بأن جوھر العمل في المشروع ھو في مأسسة الحوار االجتماعي واألدوات الالزمة للتعامل مع المسائل أعاله.
خالل مناقشات مجموعة "التدريب والشباب" تم التعرف على مجالي التحسين في مستوى التشغيل وبالتالي تجنب التھميش
االقتصادي واالجتماعي وھما:
 (١خلق فرص عمل :من خالل االستثمارات وھذا يستدعي العمل على تحسين بيئة األعمال وبناء الثقة
 (٢بناء وتحسين المھارات واإلمكانات :إن االستمرار في المشاركة في عالم دائم التغير االجتماعي والتقاني تتطلب قدرة
على التكيف لدى كل المجموعات وباألخص الشباب .لذلك تعمل البلدان المتوسطية منذ سنوات على خلق منظومة
تدريب مرنة وبرامج رشيقة  agileتسمح بتغيير العمل بسھولة لمواكبة التغيرات ،كما تعمل على التوازي على تحسين
الصورة االجتماعية للمسارات المھنية.
ركزت مناقشات مسألة "مشاركة الشباب" على أن تكنولوجيا المعلومات ليست حل لوحدھا ،وأن من الضروري أن تكون
المؤسسات مكان لقاء للقضايا اإلجتماعية .وبالفعل فقد أوضحت ممثلة بلغاريا ضم الشباب إلى المجلس اإلقتصادي
واإلجتماعي وتشجيع مشاركتھم عبر طاوالت مستديرة وفي اتخاذ القرارات كفاعليات إجتماعية .ونبّه رئيس المركز
االقتصادي االجتماعي الفرنسي إلى أن ھناك زيادة ملحوظة في السكان وتقدم في التكنولوجيا وأن ذل الشباب يسبب
االھتياج لذلك كان من المھم العناية بحرية الشباب الشخصية )مؤسسيا ً ونقابيا ً( لالختيار.
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أبرز النقاط في المناقشات الختامية ومنتدى حوار الشباب ھي مالي:
 نحن ندير مجتمعنا الحالي بأدوات الماضي الشباب يؤمنون بأنفسھم ولكن اليثقون باآخرين الشباب يرفض المؤسسات والعائلة مما يستدعي إعادة النظر مسألة الحوار أكثر تعقيداً مما يتخيل المرء )الحوارفن ،ھل يمكن للفن أن يتقونن!( كيف نخلق حواراً اجتماعيا ً )االستماع جيداً للوصول إلى التوافق( األزمات تؤدي لتحسينات نحو مجتمع معرفي علماني والحوار يظھر اآلراء الحقيقية لتوقعات أكبر عدد ممكن منالمواطنين
لخص التعليق الختامي أھمية المسائل التي يطالھا المشروع وتركيزه خالل عام  ٢٠١١على "الشباب والتدريب والحوار
االجتماعي" انطالقا ً من حقيقة أن الشباب اليوم حصلوا على تعليم أفضل مقارنة بالجيل السابق ،ويتوفر لھم فرص أفضل
للمعرفة ،وھم األكثر عدداً في بلداننا ،لذلك اليمكن تجاھلھم.
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