
 06بتاريخ " الخميس التشاوري لسال"التوصيات الصادرة عن اللقاء الحادي عشر المنظم في إطار 

 "سال مدينة بدون صفيح بين الطموح واالكراهات" حول موضوع 2018دجنبر 

  

مع المجتمع المدني، وتضافر جهود الجميع من  توحيد الرؤية بين كافة المتدخلين، واعتماد المقاربة التشاركية -1

اجل حل إشكالية أحياء الصفيح بالمدينة، مع اعتماد المواكبة االجتماعية باعتبارها آلية ومقاربة ذات أبعاد 

  .اجتماعية

إحداث الشباك الوحيد لتبسيط المساطر اإلدارية في وجه سكان أحياء الصفيح أثناء عمليات إعادة إسكانهم،  -2

  .توفير التأطير القانوني لهؤالءمع 

تنويع العرض السكني المخصص إلعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وتشجيع السكن العمودي الذي يبقى الحل  -3

األنجع الستفادة اكبر عدد ممكن من المعنيين بإعادة اإلسكان، والعمل على انخراط المنعشين العقاريين في إنجاح 

  .هذه العملية

رافق االجتماعية والثقافية والرياضية واالقتصادية الضرورية باألحياء الجديدة المستقطبة لسكان دور توفير الم -4

  .الصفيح، وتشجيع برنامج التعليم األولي وتوجيهه لفائدة أطفال ساكنة األحياء المستهدفة ببرامج إعادة اإلسكان

ج تهدف إلى القضاء على هذه األحياء بالمدينة، اإلنصات لممثلي األحياء الصفيحية والجمعيات التي لها برام -5

وتكليف اللجن التشاورية على مستوى المقاطعات من اجل االشتغال على هذا الموضوع وتأطير الساكنة المستهدفة، 

  .وإبداء المالحظات واالقتراحات بهدف الوصول إلى أنجع الحلول

ة األحياء الصفيحية، لتمكين هذه األخيرة من الولوج العمل على تقديم جميع التسهيالت الالزمة لفائدة ساكن -6

  .إلى السكن الالئق، مع زجر كل محاولة للعودة مرة أخرى لدور الصفيح

تشكيل لجنة ممثلة من طرف الجمعيات، تعمل بتنسيق مع المسؤولين والسلطات المحلية، في إطار عملية  -7

  .إحصاء ساكنة األحياء الصفيحية

ء ساكنة األحياء الصفيحية والعمل على إشهار نتائجها بلوائح إسمية للمستفيدين، مع تفعيل عملية إحصا -8

  .االستناد في هذا اإلطار على معطيات حقيقية وواقعية، وذلك من أجل ضمان الشفافية والنزاهة في هذه العملية

اإلسكان والمواكبة االشتغال على استراتيجية محلية، تهم تكوين فاعلين محليين بخصوص عملية إعادة  -9 

  .االجتماعية لألسر وتوعية قاطني أحياء الصفيح وإقناعهم بقبول االنتقال للمساكن الجديدة

التدخل الفوري والحازم للحد من تكاثر األحياء الصفيحية المتواجدة، أو ظهور أية نواة لحي صفيحي جديد،  -10

  .لبيةوذلك بكل أرجاء المدينة للحد من انتشار هذه الظاهرة الس

 


