التوصيات الصادرة عن اللقاء العمومي الخامس عشر المنظم
في إطار" الخميس التشاوري لسال"بتاريخ  03أكتوبر
2019حول موضوع "أية برامج للجهة في دعم التنمية المحلية
بسال"
 -1إرساء السبل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة وجعل اإلنسان محور هذه التنمية
وجوهرها ،واالهتمام بتكوين العنصر البشري الكفيل بالمساهمة والحفاظ على أية
مبادرة تنموية.
 -2ضرورة األخذ بعين االعتبار ارتفاع النمو الديمغرافي والكثافة السكانية العالية
لمدينة سال ،وكذا اإلرث الحضاري واالجتماعي والثقافي والسياحي في تسطير
الجهة لبرامج التنمية على مستوى مدينة سال ،وتخصيص نسبة مهمة من هذه
البرامج لفائدة هذه المدينة.
 -3إعطاء األولوية لشباب مدينة سال في االستفادة من فرص التشغيل التي تتيحها
المشاريع الكبرى المحيطة بالمدينة ،والعمل على تحفيز المقاوالت الصغرى
وحاضنات المشاريع.
 -4إعداد إستراتيجية متكاملة في المجال السياحي على مستوى الجهة تجعل من
مدينة سال وجهة سياحية بامتياز لما تزخر به من مآثر تاريخية ومناظر طبيعية
وبيئية وبنية سياحية واعدة ،مع التفكير في خلق مدار سياحي بالمدينة وتعزيز
الفنادق واالعتماد على اليد العاملة المحلية والسيما خريجي المدرسة الفندقية بسال.
 -5تشجيع دور الجهة في جلب االستثمارات لمدينة سال وإحياء المناطق الصناعية
المهجورة واستقطاب الشركات الجديدة لخلق فرص الشغل للشباب.
 -6وضع استراتيجية مشتركة تعتمد على تكوينات في قطاعات جديدة ذات قيمة
مضافة ،وذلك لدعم تشغيل الشباب ،ومواكبة دعم فئة حاملي المشاريع منهم على
مستوى مدينة سال.

 -7تعزيز التعاون والشراكة ما بين الجهة وقطاع التعليم العالي على مستوى مدينة
سال ،بهدف دعم البحث العلمي والتطبيقي وخلق ورشات للبحث المجالي والترابي
المتعلقة بالتنمية المحلية.
 -8خلق جوائز تحفيزية في مجال البحث واالبتكار والميادين المعرفية
والتكنولوجية لفائدة الطلبة واألساتذة الباحثين.
 -9المساهمة في التهيئة المجالية بمدينة سال من خالل دعم مشاريع إعادة الهيكلة
لبعض األحياء وتوفير السكن الالئق للساكنة ،وخلق مناطق خضراء ومالعب
للقرب تشمل كافة تراب الجماعة.
 -10ربط البعد االستثماري لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالبعد التنموي
واالجتماعي على مستوى مدينة سال ،وإشراك كل من الجماعة والجهة في مسلسل
تنمية ضفتي أبي رقراق.
 -11االهتمام بالجانب االجتماعي بمدينة سال بما في ذلك دعم مجاالت التعليم
األولي ،ومحاربة األمية ،وإدماج األطفال في وضعية صعبة ،والنهوض بأوضاع
المرأة ،وذوي االحتياجات الخاصة ،والشباب ،ومحاربة الهشاشة.
 -12الدعوة إلى عقد اتفاقية شراكة ما بين الجهة وجماعة سال لدعم النهج
التشاوري وتعزيز البحث عن سبل وآليات نشر كل الجوانب االيجابية لهذا التشاور
العمومي التشاركي على مستوى الجهة.

