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- تثمين العنصر البشصري وإعطائصه الولويصة من خلل الهتمصام بفئصة الشصباب وجعلهصا ضصمن صصلب1

اهتمامات وبرامج الجماعصصة، مصصع تصصأطير الشصصباب وتوجيصصه نحصصو الثقافصصة المحليصصة، للحفصصاظ على هويتصصه

المغربية.

- التنسيق بين مختلصف القطاعصات الحكوميصة لوضصع سياسصات وبصرامج ثقافيصة في هصذا المجصال على2

مستوى مدينة سل.

- رد العتبار للمدينة العتيقة لسل من خلل تأهيلها وتثمين مختلف المواقع الثرية المتواجدة بها.3

- استثمار المعالم الثريصصة لمدينصصة سصل وخلصق مصدار سصصياحي بهصصا من اجصل جلب السصصياح سصصواء على4

الصعيد الوطني أو الدولي، والعمل على استثمار الموروث الثقصصافي للمدينصصة لكي يصصصبح منتجصصا ومصصدرا

للدخل ومحدثا لفرص التشغيل.

- توفير الفضاءات الكافية لحتضان أنشطة مختلف الجمعيات الثقافية بالمدينة، مع ضصصرورة العنايصصة5

بالبنيات التحتية الثقافية بالمدينة وتعزيزها وتحسين تدبير تلك الموجودة منها.

- الهتمام بالتكوين المسصصتمر للجمعيصصات الثقافيصصة من خلل تنظيم يصصوم تواصصصلي عبصصارة عن ورشصصات6

ترتكز على تكوين هذه الجمعيات.

- الهتمام بالطفولة والتعليم الولي والنهوض بالمجصال الثقصافي والفصني إلى جصانب المجصال الصتربوي7

داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير الدوات والوسائل الحديثة لنشر الثقافة وتطصصوير النتصصاج والبصصداع

الفني وإحداث مكتبات رقمية مندمجة لصالح التلميذ والطلبة.

- تخصيص دعم ومنح لفائدة المدارس لتشصصجيعها على الهتمصصام بالمجصصال الثقصصافي، وتحفصصيز الناشصصئة8

المبدعة ثقافيا عن طريق تنظيم المسابقات والتظاهرات الفنية، والعمل على اسصصتغلل كصصل المؤسسصصات

التربوية المتواجدة بالمدينة لنعاش الحركة الثقافية ونشر الوعي الثقافي لدى الناشئة.

- تنظيم جولت للناشئة للطلع على المنتوجات الثقافية لربط البعد الحضصصاري التصصاريخي بالحاضصصر،9

مع تنظيم معارض وقوافصصل لتشصصجيع القصصراءة للناشصصئة، وتوفصصير المكانيصصات للزيصصارات الثقافيصصة وتفعيصصل

التوأمات مع باقي مدن العالم.

  

- الهتمصصام بفئصصة الشصصخاص في وضصصعية إعاقصصة فيمصصا يخص المجصصال الثقصصافي، من خلل توفصصير10

الولوجيات للمؤسسات الثقافية وتنويع العرض الثقافي الخاص بكل فئة على حدة.
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- عقلنصصة واسصصتثمار تنظيم التظصصاهرات والمهرجانصصات الثقافيصصة الصصتي تعصصود على المدينصصة بالنتعصصاش11

القتصادي والجتماعي والثقافي.

- خلق تفاعل بين المفكرين والنخبة الثقافية مع فعاليات المجتمع المدني المحلي، وإحصصداث جصصوائز12

ثقافية محفزة للبداع.

- إنشاء فضاءات ثقافيصصة للقصصرب لكصصل الحيصصاء، لتمكين الشصصباب من تفجصصير طاقاتصصه والتصصصدي لفصصة13

الهدر المدرسي والنحراف. 

- إحياء التراث الحكواتي للمدينة. 14

- خلق متحف خاص بالتراث الحضاري لسل يصصؤرخ لمصصا تعصصاقب على المدينصصة من حضصصارات، وكصصذا15

إنشاء متحف بحري نظرا لتاريخ سل في المجصصال البحصصري، مصصع تخصصصيص فضصصاءات وقاعصصات لعصصرض

لوحات الفنون التشكيلية بالمجان  لتشجيع الشباب على البداع.

- خلق معهد جماعي للتكوين في فني المسرح والسينما. 16

مساهمة اللجن التشصصاورية فياعتماد المقاربة التشاركية في إعداد استراتيجية محلية للثقافة، و- 17

تنزيل المخطط الستراتيجي للثقافة  بمدينة سل. 

- إحداث جائزة ثقافية كبرى سنوية لمختلف المجالت الثقافية بالمدينة.18

- العمل على تجويد مختلف المهرجانات الثقافية بالمدينة والسهر على التقائيتها واستثمارها19
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