التوصيات الصادرة عن اللقاء العاشر المنظم في إطار "الخميس التشاوري لسال" بتاريخ  04أكتوبر
 2018حول موضوع " المواطن والملك العمومي"

 -1إشراك اجملتمع املدين يف تنظيم محالت حتسيسية يف صفوف املواطنني ،وذلك حلثهم على ارتياد األسواق اجلماعية
املنظمة وإذكاء روح ثقافة التسوق املنظم ،وكذا إشراك اجلمعيات والساكنة احمللية يف كل املبادرات الرامية حلماية امللك
العمومي.
 -2اعتماد املقاربة التشاركية وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بني كل املعنيني من مجاعة ،وسلطات حملية ،وفعاليات
اجملتمع املدين ،ووسائل اإلعالم ،وكل املتدخلني ابملدينة من أجل احتواء ظاهرة احتالل امللك العام.
 -3تعزيز التنسيق بني اجلماعة ومصاحل العمالة والسلطة احمللية كل يف جمال اختصاصاته احملددة مبقتضى القانون اجلاري به
العمل (املراقبة – الرتخيص.)....
 -4تشجيع الباعة املتجولني على تكوين مجعيات خاصة هبم ،وتبسيط وتسريع إجراءات تكوين هذه اجلمعيات ،والعمل
على أتهيل وأتطري هؤالء الباعة وإصدار بطاقة خاصة هبم ،والعمل على تعبئتهم على روح املبادرة املنظمة.
 -5التخطيط والتنسيق بني خمتلف الفاعلني واملتدخلني احملليني ،من أجل وضع رؤية مستقبلية مشرتكة حللول إبداعية
ومبتكرة وبديلة وانجعة لفائدة الباعة املتجولني.
 -6تفعيل الشرطة اإلدارية للجماعة ،وكدا تفعيل الدور احملوري للسلطة احمللية يف جمال مراقبة احتالل امللك العمومي
اجلماعي ،والعمل على تطبيق اإلجراءات الزجرية يف حق املخالفني وفقا للمقتضيات القانونية املعمول هبا يف هذا اجملال.
-7تشغيل األسواق النموذجية احلالية ،ومواصلة إحداث أسواق منوذجية جديدة ،مع الرتكيز على حسن اختيار مواقع
هذه األسواق جبعلها قريبة من التجمعات السكانية ،وبنائها وفق معايري ومواصفات تكون يف مستوى تطلعات الساكنة.
 -8فتح ابب احلوار بني اجلماعة وممثلي القطاع املهيكل ،وخلق جلنة تشاركية تسهر على تدبري موضوع استغالل امللك
العمومي اجلماعي ،ودراسة املشاكل املطروحة مث اقرتاح احللول املناسبة يف هذا اإلطار.
 -9حتديد أايم معينة وساعات حمددة الستغالل امللك العمومي اجلماعي مرة واحدة يف األسبوع ابلتناوب فيما بني
املقاطعات التابعة للجماعة ،على أساس إسناد عملية التنظيم والنظافة املتعلقة هبذه األسواق لشركة أو هيئة خمتصة.
 -10التعريف مبقتضيات القرار اجلماعي املنظم الستغالل امللك العام اجلماعي ،والعمل على إشهار مضامينه بكل
الوسائل والطرق املتاحة ،وكذا خلق تعبئة يف هذا اإلطار ،مع إشراك مجيع املقاطعات التابعة لرتاب اجلماعة.
 -11تنظيم يوم دراسي مبشاركة مجيع املتدخلني والفاعلني احملليني واجلامعة ،من أجل وضع خطة عمل مندجمة وخريطة
طريق تتماشى وطموح سكان مدينة سال يف جمال تنظيم استغالل امللك العمومي ابملدينة.

