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خالل السنوات امخلس األخرية، اخنرطنا يف خمطط اجمتايع يروم حتسني 
جودة عيش الساكنة املعوزة. يدخل هذا املخطط يف صلب اهمتاماتنا حبمك 
مهنتنا، واليت تقتيض منا الهسر عىل راحة الساكنة من خالل تأمني الولوج 

إىل خدمات املاء والكهرباء والتطهري السائل.

يدخل هذا املخطط بالنسبة لنا إذن يف إطار االسمترارية اليت متكننا من 
الذهاب أبعد من الزتاماتنا من خالل دجم رشكتنا يف منظومة حقيقية محتل 
مواطنة  مقاولة  باعتبارنا  الزتامنا  التأكيد عىل  عرب  وأيضا  البرشية  القمي 

وقاطرة للتمنية املستدامة.

الذين  والنساء  األطفال  اجتاه  قوي  بشلك  اإللزتام  اخرتنا  فقد  بالفعل، 
البيئة  عىل  احملافظة  عىل  العمل  وأيضا  صعبة،  أوضاع  يف  يعيشون 
وتطوير املجال الريايض والثقايف. يف هذا الصدد، وضعنا خمطط معل 

يمتحور حول 5 حماور نعتربها جد هامة ويه : 

حماربة اهلدر املدريس  
مساعدة األرس املعوزة   

الولوج للخدمات الصحية  
محاية البيئة   

تطوير املجالني الريايض والثقايف  

إن لك أنشطتنا موجهة حنو العنرص البرشي وحنو هدف واحض أال وهو 
جعل ريضال بالقرب من املواطن.

  برونو كوالر
الرئيس املدير العام
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 أنشطهتا املواطنة، 

تضع ريضال الرتبية يف صلب 

أولوياهتا من خالل دمع األطفال 

والشباب املنحدرين من أوساط 

معوزة عن طريق متويل مراكز 

لإلستقبال والتعلمي المتهيدي، وتوزيع 

احلقائب املدرسية وختصيص منح 

دراسية. اهلدف هو التجشيع عىل 

المتدرس وحماربة اهلدر املدريس 

واإلخفاق يف الدراسة.

خالل السنوات امخلس 
األخرية :

أكرث من 000 5 حقيبة 
وزعت عىل األطفال 
املنحدرين من أرس 

معوزة.

أكرث من 200 طفل 
حصلوا عىل تربية 

جيدة يف مركز للتعلمي 
المتهيدي.

تقدمي 60 منحة 
دراسية للطلبة 

املستحقني مبدن الرباط، 
سال ومتارة.

كرمية موساوي

    بفضل دمع ريضال، 
نستقبل لك سنة وبشلك 

جماين أكرث من 140 
طفل ينحدرون من أرس 

فقرية حبي النرص 
بمتارة، حيىض هؤالء 

األطفال برتبية ذات 
جودة رفيعة ومن وجبتني 

غذائيتني يف اليوم، 
إضافة إىل متابعة طبية 

رئيسة مجعية املوساوي 
لألمعال اإلجمتاعية
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 تجشيع اإلدماج 
اإلجمتايع للنساء املعوزات، 
وقعت ريضال خالل السنوات 

امخلس األخرية عىل إتفاقيات 
رشاكة مع العديد من امجلعيات 

اليت تعمل يف جمال حمو 
األمية والتكوين املهين.

أكرث من 800 1 إمرأة 
يف جمال حمو األمية.

أكرث من 600 إمرأة 
تعملت فن اخلياطة. 

 أكرث من 400 إمرأة 
يف جمال فنون الطبخ. 

زهور رشيق

    إن التكوين املهين 
هو جمال معرتف 

به كوسيلة فعالة من 
شأهنا إعطاء فرصة 

لألخشاص الذين 
يعيشون يف ظروف 

فقرية إلجياد نوع من 
اإلستقرار املادي. 

يف هذا الصدد، تقوم 
مجعية املرأة والعمل لك 

 سنة بتأطري أكرث من
 200 1 إمرأة عرب 

برناجم التكوين املهين 
ليك يستطعن خلق 
أنشطة مدرة للدخل 

  رئيسة مجعية
املرأة والعمل
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ويف إطار برناجم مساعدة 

األرس املعوزة، تقوم 
ريضال مبساعدة امجلعيات 

املتخصصة يف تنظمي 
املخميات لفائدة أطفال 

األحياء الفقرية وبتنظمي 
معليات واسعة للتربع تروم 

مساندة األرس الفقرية خالل 
فرتات األعياد.

 أكرث من 300 قفة 
لملؤن الغذائية توزع سنويا 
خالل هشر رمضان املبارك.

أكرث من 40 خروف 
مينح سنويا مبناسبة عيد 

األحضى.

أكرث من 400 طفل وطفلة 
يمت التكفل باستفادهتم من 

املخميات. 



7

مجيلة مساوات

     تعيش نساء مجاعة 
الصباح يف ظروف جد 
 صعبة. لذلك فإن معلية 

توزيع املؤن الغذائية اليت 
ننمظها برشاكة مع ريضال 

مبناسبة هشر رمضان املعظم 
 يه مبادرة صغرية لكن 

تعين هلن الكثري 

رئيسة مجعية املرأة القروية 
الـصــبَّــاح
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 املجال اليحص، 
تقوم ريضال لك سنة بتجديد 3  
إتفاقيات رشاكة لتحسني ولوج 
الساكنة املعوزة  إىل اخلدمات 

الصحية.

قافلة الصحة 

هذا املرشوع الذي رشعت فيه 
ريضال سنة 2012 برشاكة مع 

مجعية دار الصحة البلسم يروم 
املشاركة يف التحسيس وتخشيص 

خماطر أمراض القلب والرشايني 
لدى الساكنة األحياء املعوزة مبدن 

الرباط وسال ومتارة. 

تأهيل مركز حصي 

وضع هذا الربناجم من طرف 
مجعية حسنات واليت يروم 

حتسني ظروف الولوج إىل خدمات 
األولية خصوصا مهنا الولوج إىل 
الصحة. يف هذا الصدد، وخالل 
السنوات الثالثة املاضية، حجنت 

امجلعية يف جتديد اخلدمات 
الطبية الداخلية واإلنعاش الطيب 
باملستشىف اجلاميع إبن سينا 
بالرباط وكذلك املركز اليحص 

امللك الاكئن حبي يعقوب املنصور 
بالرباط.

الدكتورة سناء مرميي

     استطعنا القيام 
بفحوصات شاملة ألكرث 

من 000 2 خشص 
خاصة بأمراض القلب 

والرشايني بلك من مدن 
الرباط وسال ومتارة... 

نعمل خصوصا عىل 
حتسيهسم خبطورة هذه 
األمراض حىت يصبحوا 

بدورمه حاملني هلذه 
الرسائل لدى أرسمه 

وحميطهم.

 شكرا لريضال عىل 
الثقة اليت منحتنا إياها.

  رئيسة مجعية
دار الصحة البلسم
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يتضمن الربناجم نوعني من 
التدخل :

برناجم قار : عرب وحدة   ›
قارة للوقاية حبي 

لعيايدة بسال حيت يوجد 
مقر امجلعية 

برناجم متحرك عرب قافلة   ›
للصحة تطوف باملراكز 
الصحية بالرباط وسال 

ومتارة.

إىل حد اليوم، متت تنظمي 24 معلية 
مكنت من منح أكرث من 000 2 مستفيد 

خدمات حصية مندجمة تمشل :

التربع بالدم 
من خالل حتسيهسم 

بواجب اإلخنراط  املواطن 
يف األنشطة ذات الطابع 

اإلنساين، اعترب مستخدمو 
ريضال أنفهسم معنيني بعملية 

التربع بالدم. فيف لك سنة، 
تنظم معلية التربع بالدم 

برشاكة مع املركز اجلهوي 
لتحاقن الدم بالرباط لملسامهة 

يف هذه القضية  الوطنية.

تقمي ذايت لملخاطر بفضل   1
اسمتارة متكن من تقيمي املعارف 

عىل مستوى إدراك املخاطر 
احملدقة 

التأكد من خماطر الوزن الزائد  2

تخشيص األمراض التالية :   3
السكري، الضغط الدموي، ارتفاع 

مستوى الكوليسرتول يف الدم 
عرب القيام بتجارب رسيعة

تخشيص بعض املضاعفات مثل   4
القصور اللكوي وأمراض القلب 

وذلك عرب إجناز حتاليل البول 
وختطيط القلب

تقيمي طيب : لتحليل مجموع   5
املعطيات احملصل علهيا وتقيمي 

لملخاطر احلقيقية وإعطاء نصاحئ 
املناسبة

التحسيس مبخاطر أمراض   6
القلب والرشايني وأمهية التغذية 

املتوازنة وممارسة الرياضة 
ونصاحئ حول امحلية اخلاصة 

باألعراض اليت يمت الكشف عهنا.
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محاة البيئة 
يروم هذا الربناجم تقوية القدرات 

البيداغوجية واملعارف التعلقة بالبيئة 
لألساتذة ومنشيط امجلعيات احمللية 

اليت تعمل يف جمال توعية األطفال 
بإشاكليات البيئة عرب اليقظة العملية.

طور هذا املرشوع برشاكة مع امجلعية 
املغربية للشطار الصغار ويسهتدف 

حوايل أربعني مجعية و ثالثني مؤسسة 
تعلميية تقع داخل األحياء املهمشة مبدن 

الرباط وسال والصخريات ومتارة.

يف املجموع، هناك املائت من املنشطني 
امجلعويني وحوايل األربعني أستاذا 

استفادوا من هذه التكوينات ليك 
يصبحوا قادرين عىل تنشيط العمليات 

التحسيسية املتعلقة باملاء والطاقة 
والنفايات أمام األطفال.

  تطور لك سنة 
العديد من األنشطة املرتبطة 

باملجال البييئ واملمساة 
باألنشطة التحسيسية 

حبامية البيئة واليت تشتغل 
فهيا برشاكة مع مجعيات 

ومؤسسات وطنية متخصصة 
يف جمال البيئة وخصوصا 

معلية حتسيس األطفال.
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خمطط التجرييب للشطار الصغار 

متكن هذه اخلطوة من تكوين املشاركني يف املقاربة 
التجريبية اليت تعمل عىل إثارة اليقظة والفضول 

والتفكري وبالتايل استيعاب خمتلف الظواهر البيئية. 

مهن ريضال 

ليك يكتسب املشاركون القدرة عىل تنشيط ورشات 
املاء والنفايات والطاقات داخل األحياء املتواجدين 

هبا، يتضمن التكوين باإلضافة إىل اجلزء النظري، 
لقاءات مع مهنيي ريضال وزيارات إىل املنشآت 

)حمطة التصفية، املخترب ومركز الزتويد( للمتكن من 
فهم مهن ريضال.

 تركيب مشاريع بيئية 

ميكن هذا التكوين املشاركني من إجناز مشاريع 
مبتكرة متكن من التحسيس باإلشاكليات البيئية 

القامئة باألحياء واملؤسسات التعلميية.

السلك 1

السلك 2

السلك 3

يمتحور هذا الربناجم حول 3 دورات تكوينية : 
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هيدف هذا الربناجم إىل : 

تلقني األطفال املبادئ األولية   ›
إلشاكلية البيئة والتمنية 

املستدامة 

حتسيس امجلهور خصوصا   ›
األطفال برهانات احملافظة عىل 

الساحل 

اإلعالم برضورة تبين السلواكت   ›
املواطنة 

توفري سبل التحرك للتحسيس   ›
بإشاكلية التمنية املستدامة

منذ انطالق هذا 
الربناجم، استقبلت 

ريضال وقامت بتحسيس 
أكرث من 000 20 

طفل وطفلة بشاطئ 
الصخريات.

معلية شواطئ نظيفة 
هيدف هذا الربناجم الذي مت 
تطويره برشاكة مع مؤسسة 

دمحم السادس محلاية البيئة 
إىل مواكبة مجاعة الصخريات 

يف معلية تأهيل شاطئ 
الصخريات.

بالفعل، لك سنة ومنذ 2007 
تتعبأ ريضال إىل جانب فرق 

مجاعة الصخريات لتقوية 
البنيات التحتية للشاطئ 

وحتسني جودة اإلستقبال 
وتطوير خدمات جيدة وحتسيس 

املصطافني حبامية البيئة.

يف إطار هذا الربناجم، ممصت 
ريضال برشاكة مع امجلعية 

املغربية للشطار الصغار، 
الربناجم البيداغويج "شواطئ 

زرقاء" الذي يروم حتسيس 
األطفال حبامية الشواطئ 

واحرتام البيئة من خالل ورشات 
تربوية وترفهيية.
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تساند ريضال الرياضة 
من خالل دمع امجلعية 

الرياضية السالوية 
واملهرجان الدويل لركوب 

األمواج للرباط وبعض فرق 
كرة القدم داخل األحياء.

تظل الثقافة كغريها من 
األنشطة من اهمتامات 

ريضال حيث تشارك الرشكة 
يف تمنية احلياة الثقافية 

مبدن الرباط وسال ومتارة 
عرب مساندهتا للتظاهرات 
الثقافية الكربى هبذه املدن 

مكهرجان المشوع بسال 
ومهرجان ربيع أكدال 

ومهرجان العامصة للفروسية 
التقليدية واملهرجان الدويل 

لسيمنا املؤلف.

باعتبارها رشياك للجامعات احمللية، وضعت ريضال برناجما 
لدمع وتجشيع الرياضة والثقافة.
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