التوصيات الصادرة عن اللقاء الثاني عشر المنظم في إطار "الخميس التشاوري لسال" بتاريخ  07فبراير
 2019حول موضوع "الشباب وانتظارات التنمية المحلية"

 -1البحث عن آليات وإجياد فضاءات تسمح مبشاركة الشباب يف تدبري الشأن احمللي ،والعمل على إعادة إحياء اجمللس احمللي
للشباب ،كإطار مؤسسايت للتشاور واالستماع هلموم وقضااي الشباب.
 -2العمل على توفري إحصائيات ومعطيات حملية عرب تفعيل وتشغيل املرصد احلضري لسال ألمهيته يف عملية الرصد وجتميع
املعطي ات ،ووضع اسرتاتيجية مستقبلية لتطوير الربامج املتعلقة ابلشباب ضمن خمططات اجلماعة ،مع العمل على إخراج مشروع
مدينة سال مدينة ذكية.
 -3زرع الثقة يف شباب املدينة ومواكبته أسراي ومجعواي وأتهيله على املستوى املدرسي واجلامعي والتكوين املهين ،حىت يقوي
قدراته ويتفاعل بشكل اجيايب مع حميطه االجتماعي واملهين.
 -4العمل على تفعيل العدالة اجملالية بني املقاطعات اخلمس التابعة جلماعة سال فيما يتعلق ابالستفادة من املنشآت الثقافية
واالجتماعية والرايضية والرتفيهية املوجهة لفائدة الشباب وتوفري هذه الفضاءات بشكل كاف يتناسب مع نسبة ساكنة املدينة.
 -5العمل على إضافة فضاءات جديدة للتكوين والتعليم للشباب مبدينة سال ،وتفعيل التكوين املستمر حلاملي املشاريع من
الشباب وحتفيز املبتكرين واملبدعني بعد احتضاهنم ،والعمل على مواكبتهم ،مع خلق جلنة التواصل بني مجيع القطاعات املهتمة
بقضااي الشباب واجلماعة.
 -6توفري النقل املدرسي لفائدة الشباب والطلبة حنو مجيع الوجهات البعيدة اليت تتواجد هبا املؤسسات التعليمية ،مع العمل
على إحداث قطب جامعي شامل يتضمن كل التخصصات مبدينة سال.
 -7توفري فضاء للمكتبة الناطقة لفائدة فاقدي وضعاف البصر ومتكني الشباب ذوي اإلعاقة من االستفادة من جمانية الولوج إىل
املنشآت الرايضية ،وإعطاء األولوية هلم يف برامج التعليم والتكوين والشغل والرتفيه والصحة.
 -8العمل على تعزيز خلق فرص الشغل للشباب حمليا عرب دعم االستثمار وجلب مستثمرين جدد ،وتنويع الوحدات الصناعية
واإلنتاجية واخلدماتية ،وتشجيع املشاريع املدرة للدخل ابملدينة.
 -9احلرص على توفري اجملاالت والفضاءات اليت تعىن بتنشئة األطفال ابعتبارهم شباب ورجال الغد ،وذلك يف إطار الوقاية وبناء
جيل سوي وفعال ومبدع ،وكذا إجياد فضاءات مناسبة الستقبال وتوجيه الشباب ومساعدته على االندماج.
 -10ختصيص صفحة يف املوقع االلكرتوين الرمسي جلماعة سال تعرف ابملشاريع الناجحة للجماعة والتجارب الرائدة املوجهة
لفائدة الشباب ابملدينة.
 -11تقوية دور اجملتمع املدين كفاعل أساسي يف مدينة سال ،وذلك من خالل الدور الطالئعي الذي يلعبه فيما يتعلق ابلتواصل
مع الشباب واستثمار قدراهتم وطاقاهتم اإلبداعية ،وكذا إعادة الثقة هلم وتوجيههم حنو االختيارات الصائبة ،وحثهم على االبتعاد
عن كل مظاهر االحنراف والظواهر السلبية.
 -12ضرورة تعبئة وإشراك كل املتدخلني (املؤسسات احلكومية ،واجملتمع املدين ،واهليآت املنتخبة ،والقطاع اخلاص والشباب)
من أجل وضع سياسات حملية وخمططات وبرامج عمل موجهة لفائدة الشباب ،مع تكثيف جهود التعاون والتنسيق من أجل
التعبئة الشمولية ،وإصدار مذكرة ترافعية من أجل الدفاع عن مصاحل شباب مدينة سال.

