
 
 

" الخميس التشاوري لسال"إطارعرش املنظم يف  السادساللقاء العمومي التوصيات الصادرة عن 

  "سالبإشكالية التدب ورهان التنشيط الريايض " حول موضوع   2020 فرباير 06بتاريخ 

بهدف باملدينة،  املتدخل يف القطاع الريايضجميع والحرص عىل التقائية برامج وضع رؤية اسرتاتجية شمولية  -1

وتبني الحكامة الجيدة يف تدب  ،وجعلها يف خدمة الشباب والجمعيات تدب الفضاءات الرياضية والولوج إليهاحسن 

 .دينة سال الشأن الريايض

  .لتنشيط الريايض املحيل بسال، للمساهمة يف تحس وتجويد الرياضة لدى ساكنة مدينة ساللالتفك يف خلق هيأة  -2

مع إرشاك فعاليات املجتمع املد  قن استغالل املالعب واملنشآت الرياضية وصيانتها، وتوف املرافق الصحية بها،ت -3

  .وصياغة ميثاق رشف للرياضة ب املجتمع املد والجهات املعنية يف تدب املنشآت الرياضية،

غرايف  من أجل الزيادة يف عدد املرافق واملنشآت الرياضية باملدينة، -4 مواكبة حجم الطلب الريايض بسبب النمو الد

رسة وفضاءات مالعب  وإحداث الذي تعرفه مدينة سال، الحرص عىل  ، معاألنواع الرياضيةمختلف تخصص مل

عة سال من حيث املجالتوزيع دمقرطة    .املنشآت الرياضية عىل مستوى ج

وتسط  ،الرياضية لألطروتشجيع التكوين املستمر  الريايض،خلق نخبة قادرة عىل التسي يف املجال العمل عىل  -5

ة ومتوسطة املدى يف املجال الريايض   .برامج لتأط رياضة القرب، وإنجاز مخططات قص

الولوج إليها، وجعلها يف تسهيل ناسبة التظاهرات الرياضية و  اإليواءوتوف مراكز  ،خلق منافسات رياضية محلية -6

دينة سالخدمة الشباب وا توف وسائل النقل واللوجستيك الخاصة السبل الكفيلة بالتفك يف ، و لجمعيات 

  .بالتظاهرات الرياضية لفائدة الجمعيات النشيطة يف املجال الريايض

دوي األشخاص املتعلقة بوالتجهيزات الرياضية والولوجيات تعزيز املرافق واملنشآت الرياضية بالبنيات التحتية  -7

، مع تخصيص حصص رياضية لفائدة األطفال والشباب يف وضعية صعبة والعمل عىل إدماج االحتياجات الخاصة

  .الفئات الهشة واملهاجرين يف إطار املنظومة الرياضية باملدينة

انفتاح املؤسسات الحرص عىل ، و نرش ثقافة الرياضة باملؤسسات التعليمية، وتكثيف حصص الرياضة لألطفال -8

  .مية عىل املجتمع املد يف املجال الريايضالتعلي

صيانتها، العمل عىل والفضاءات العمومية و وكورنيش سال الرياضية يف محيط الغابات واملنتزهات  التجهيزاتتوف  -9

رسة الرياضات البحرية   .واستغالل املجال البحري الذي تزخر به مدينة سال يف م

دينة سال سم الريايضعقد مناظرة سنوية يف بداية املو  -10   .حول الرياضة 

الدويل، وتخصيص جوائز تحفيزية  استقبال األبطال بعد حصولهم عىل األلقاب، سواء عىل املستوى الوطني أو -11

  .عىل حصد مزيد من األلقاب لتشجيع األبطال السالوي

 دعمل والتفك يف طرق جديدة للجمعيات الرياضية التي تكون لها مشاركات دولية، ضنتحالبحث عن م -12

دينة سال القطاع الخاص ، وحث رشكاتالجمعيات   .عىل دعم التنمية الرياضية 

دينة سالأو موقع لكرتونية إبوابة  إحداث  -13  .للتواصل بخصوص جميع األمور الرياضية 


