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خصائــص  مــن  أن  يــدرك  الحنيــف  لديننـــا  المتأمـــل  إن 
مجتمعنــا اإلســامي التكافــل االجتماعــي وتــدرج حقـــوق 
الرعايـــة لجميــع أفــراده، وأنــه حيثمــا وجــدت مشـــكلة 
جماعيــة كان العمــل الجماعــي لحلهــا أجـــدى، وكلمــا 
كان الجهــد الجماعــي منظــم ومــدروس كلمــا ارتفعــت 

الكفــاءة.
تســعى  عامــة  مشــكلة  الروماتيـــزم  مرضـــى  وقضيـــة 
الجمعيــة لحلهــا مــن خــال تضافــر الجهــود مــن مجلــس 
ــراض  ــي األم ــن ف ــة، والمتخصصي ــا واإلدارة التنفيذي إدارته
الوطــن  هــذا  أبنــاء  مــن  الخيــر  وأهــل  الروماتيزميــة، 
الكريم.لـــذا ومنـذ قيـام الجمعيـة الخيريـة لرعاية مرضى 
الرومــــاتيزم في العام 1437هـ وهي تســـعى لوضـع أسـس 

ــرهم،  ــزم وأسـ ــى الروماتي ــدم مرض ــبة تخ ــج مناسـ وبرام
وتســـهم فـــي تثقيفهــم وتعليمهـــم وتنميتهـــم مـــن 
ــين  ــة لتحسـ ــا الجمعيـ ــاريع اختطتهـ ــج ومشـ ــال برامـ خـ
ــة ٢٠3٠ ــة المملك ــع رؤيـ ــى م ــم، وتتماشـ ــودة حياتهـ  جـ
و يعكـــس التقريـــر مـــا تـــم إنجـــازه خــال العـــام ٢٠٢١م ، 
كمـــا يســـر الجمعيـــة تلقـــي ماحظاتكــم، واقتراحاتكـــم 
الجمعيـــة  مصلحــة  فيـــه  لمــا  واستفســـاراتكم 

خدماتهــا. مـــن  والمســـتفيدين 
واهلل الموفق،،،

المقدمة
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البناء والتأسيس:

   جاءت فكرة تأسيس الجمعية من مجموعة من أطباء الروماتيزم وأصحاب المصلحة من المرضى.

مبررات التأسيس:

    التزايد المضطرد للمصابين باألمراض الروماتيزمية المزمنة.
    تعدد احتياجات المرضى

    التأثير النفسي واالجتماعي على المرضى وأسرهم.
    التكلفـة االقتصادية العالية على الدولة لعاج مرضى الروماتيزم

    تخفيف العبء المالي على المريض وأسرته.

التأسيس والتسجيل:
)773( وتاريخ ١437/٠8/١١هـ.

االشراف الفنياالشراف اإلداري
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د. محمد بن أحمد حمزة عُمير

رئيس جملس اإلدارة

د. زياد بن أحمد الزهراني

عضو

د. سهام بنت عبد اهلل الرشيدي

عضو

د. الحسين بن محمدالعسيري

عضو

أ. محمد الطفيلي الزهراني

املديرالعام التنفيذي

د.محمد بن أحمد مظفر

عضو

د. عبد العزيز بن ثامر الخلف

عضو

د. سعاد بنت صاح األحمدي

عضو

د. وفاء بنت محمد سويري

نائب رئيس جملس اإلدارة

أ. مي بنت عوض العتيبي

املشرف املايل

أعضــاء مجلــس اإلدارة 
الــدورة الثانيــة

٢

4٥٦7

١٠

8٩

3

١
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المستهدفون

رؤيتنا

رسالتنا

التنوع والشمول

نطاق العمل

مواطنين مقيمينأطفالكبار

سعوديين                  غير سعوديينمرضى الروماتيزم من الجنسين

جميع مناطق المملكة العربية السعودية
الرومـــاتيزم  لمرضــى  الدعــم  تقديــم  فــي  والتمّيــز  الريــادة 

ونــشـــر الـوعــــــي فــي مـجـــــــال األمــــراض الرومـــاتيزمية

أعـلـــى  إلــــى  للوصــول  النوعيــة  البرامــج والمشــاريع  تنفيــذ 
مـسـتـــوى لــخـدمـــــة الـمـرضـــى
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أهدافنا

المركز الرئيسي

مدينة الرياض

الفروع:

- فرع المنطقة الشرقية )مدينة الدمام(
- فرع منطقة عسير )مدينة أبها(

 توفير األدوية
 إجراء عمليات تغيير المفاصل وعمليات السمنة لمرضى الروماتيزم، وعمليات تغيير المفاصل لمرضى الخشونة واالحتكاك.

 تقديم الدعم المادي والنفسي واالجتماعي
 دعم البحوث والدراسات

 إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتشغيلها وإدارتها
تقديم الرعاية الطبية المباشرة








الفـــروع
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05 02030409 060708 01

اإلبداعاألمانة

االتقان

التطوير 
المستمر

السرية 
والخصوصية

التنمية 
المستدامة

الشفافية

روح الفريق  المسئوولية

قيم الجمعية

القضايا اإلستراتيجيةالقضايا اإلستراتيجية

االستدامة المالية                                       التميز المؤسسي
البرامج والمشـاريع ذات األثر                 الفريق الواحد

 التمكين التطوعي                                     التفـاعـل المجتمعي

الطبية                                  الدعم االجتماعي                   التطوع
العاجية                              التوعية والتثقيف

الدعم النفسي                 البحوث والدراسات
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احصائيات

٨٧١٦ ٧٩٧٩ ٢٥٤٦

الخدمات المستفيدينالمسجلين
المقدمة
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٦٢٣
خدمـة

بـرنــا مـــــــــــج
دعم األدوية
بـرنــا مـــــــــــج
دعم األدوية
بـرنــا مـــــــــــج
دعم األدوية

١٢١
خدمـة

٢١٥٩٦
خدمـةخدمـة

بـرنــا مـــــــــــــــــج
االيادي الدافئة
بـرنــا مـــــــــــــــــج
االيادي الدافئة
بـرنــا مـــــــــــــــــج
االيادي الدافئة

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج التكافلي

2

١٧٣
خدمـة

بـرنــا مـــــــــــج
الـريـق الحلو
بـرنــا مـــــــــــج
الـريـق الحلو
بـرنــا مـــــــــــج
الـريـق الحلو

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج التكافلي
بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج التكافلي

١٢٣٢
خدمــة

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج التكافلي

٨٥١
خدمـة

برنامـــــــــج 
دوائك واصل

بـرنــا مـــــــــــــــــــــــــــج
أطفال الروماتيزم

الخدمات العالجية
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بـرنــا مــــــــــــــــــج 
ضيفك طبيبك

خدمة
١٤٧

١٢
خدمة

بـرنــا مــــــــــــــــــج 
التحاليل الطبية

٢١٩

٩٦٠ ١٥

خدمةخدمة

خدمة عملية

برنـامــــــــــج فـتـح الملـفـــات 
الحكوميــة بالمستشــفيات 

تسهيل 

برنـامــــــــــــــــج 
األمراض النادرة 

٣٣
عملية

مـــــبــــــادرة
قــــــــــــــــــادر

١٠٣
عمليات

مـــــبــــــادرة
قــــــــــــــــــادر٢

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج الطبيعي

بـرنــا مـــج 
السمنـة

2

الخدمات الطبية
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برنـا مــــج 
سـكـنــــي

مستفيد

برنـا مــــج 
التطــوع

مستفيد

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
اســأل طـبيـبـك

٢٣٩
خدمة

بــرنـــامــــــــــــــــــــــــــــــــج
»مّكنهم من السكن«

٨
مستفيد 

بـرنــامـــــــــــــــج
مســـــــــــاندة

٥٨
خدمات

٥٦٥٣

خدمات الدعم االجتماعي
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بـرنــا مـــــــــــج 
إشـــــــــــــــراق

٣٠٥
مستفيد

بـرنــامــــــــــــج
لست وحدك

١٣٠
مستفيد

بـرنــامـــــــــج
لنسعدهم

٣٨
مستفيد

بـرنــامـــــــــــــــج
لنتعايش معًا

٤٢٥
مستفيد

خدمات الدعم النفسي
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٩
حمالت

الـحـمـــــالت
الـتـوعـويـة

١٤٤٠
مستفيد

كــورونـــــــا 
والروماتيزم )وقاية(

التوعية والتثقيف
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١٢
بحث

برنـــامــــــــج
البحوث العلمية

٦١٦
بحث

برنـــامــــــــج تدريب 
الكوادر الصحية والمرضى

بـرنــا مـــج 
التدريب

١٥
متدرب

المنح والبحوث والتدريب
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تمكين عدد من الجمعيات غير الربحية في حوكمة إجراءتها اإلدراية والمالية

12345678910111213

االلتزام المجتمعي
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Qatif Central Hospital lDammam Central Hospita

الشركاء االستراتيجيين
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Aljomaih Charitable Foundation

الشركاء المانحين



19 التقرير السنوي ٢٠٢١

الشركاء المانحين
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التطــــوع

طلبات االلتحاق: ٢٣١

القيمة االقتصادية: 
٦٥٠,٠٠٠ ريال

عدد المتطوعين: ٧٦

عدد ساعات التطوع: 
٢٦٠٠ ساعة
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المركز اإلعالمي

www.rheumatim.org.saعدد الزوار 

مرات ظهور التغريدات      زيارة الملف الشخصي                   المتابعون الجدد          اإلشارات التغريدات     

2.552                      4.100     21.936.000k                            1.820.094k                     535.00 

التغريدات      مرات ظهور التغريدات      الحسابات التي تم الوصول اليها      المتابعون        المشاهدات للمقاطع 

1.958  794                                   36.827                               48.093.5                         494.00 

@rheumatism_sa

@rheumatism_sa
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القوائم المالية ٢٠٢١م

إجمالي اإليرادات: ١٢,١١٠,٩٦٩ ريال

النسبة المئويةاسم الحساب المبلغم

مصروفات عمومية وإدارية

مصروفات البرامج واألنشطة

اإلجمالي

29%

7١ %

١٠٠ %

3,522,064 

8,5889,905

12,110,969



23 التقرير السنوي ٢٠٢١

مواكبة استراتيجية الجمعية لرؤية المملكة
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المحور األول: مجتمع حيوي ومن مستهدفاته

ترسيخ البيئة:  -        
                 نسعى إلى تمتع مستفيدينا بنمط حياة جيد وأسلوب حياة صحي ومحيط يوفر فرصة الحياة في بيئة إيجابية.

                 سعادة مستفيدينا تكون دائمًا في مقدمة أولوياتنا، كما أن سعادتهم تلك ال تحدث من غير اكتمال صحة األشخاص البدنية والنفسية واالجتماعية. 
- التحول في القطاع الصحي:

                  ساهمت جمعية روماتيزم في برنامج التحول في القطاع الصحي من خالل:
• تطويــر نظــام صحــي شــامل وفعــال ومتكامــل، يقــوم علــى تلبيــة احتياجــات مرضــى الروماتيــزم بجميــع فئاتهــم العمريــة )بمــن فيهــم المواطــن والمقيــم 

والزائــر(
• اعتماد مبدأ الرعاية الصحية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية واالستدامة، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من األمراض.

• تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خالل التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل
• تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الروماتيزم، والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق أفضل المعايير الدولية القائمة على األدلة.

• الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الروماتيزم التي تغطي جميع مناطق المملكة.
- تمتين البناء:

نهدف في جمعية روماتيزم إلى زيادة وتعزيز المبادئ الخاصة بالرعاية االجتماعية وتنميتها من أجل بناء مستفيد منتج يتسم بالقوة، وهذا عن طريق:
• تعزيز أدوار األسر وتحملها مسؤولياتها كاملة والقيام بها تجاه مرضى الروماتيزم.

• توفير التعليم والتدريب لمرضى الروماتيزم وأسرهم وخدماته الالزمة              • إرساء منظومات اجتماعية وصحية تمتلك إمكانيات عالية.
- تمكين المسئولية االجتماعية:

    • نعمل في جمعية روماتيزم على تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي                     • زيادة مساهمتنا مع القطاع غير الربحي في الرعاية الصحية.

    • الوصول إلى مليون متطوع:

          تعمد جمعية روماتيزم إلى جعل العمل التطوعي ميدانًا الكتساب الخبرة العلمية والعملية من خالل اتاحة الفرص التطوعية والتدريب النظري والعملي على   
          العمل التطوعي ودمج المتطوع في بيئة العمل ونسعى لمأسسة العمل التطوعي من خالل رعاية الفرق التطوعية التي تعمل مع الجمعية ودعمها بشتى    

          السبل لتؤدي دورها في خدمة الجمعية.
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المحور الثاني: اقتصاد مزدهر ومن مستهدفاته.

- رفع مساهمة القطاع غير الربحي من ١% إلى ٥%
رفع مساهمتنا مع القطاع غير الربحي من ١% إلى ٥% من خالل التكفل بعالج مرضى الروماتيزم من جميع الفئات العمرية على مستوى المملكة لتخفيف   •

العبء  االقتصادي على الدولة.
- فرصه مثمرة:

يعد االستثمار البشري من أهم مستهدفات الجمعية في رؤيتها االستراتيجية   •
نؤمن أن استثمار مهارات وقدرات موظفينا من أبناء المملكة من أهم الموارد وأعالها في القيمة، ودائًما ما ستظل الجمعية ساعية إلى كسب أقصى الفائدة   •

من طاقات أبنائها .
استخدام ثقافات التقدير، مع توفير الفرص لكل الموظفين وإعطائهم المهارات التي يحتاجونها حتى يتمكنوا من السعي في اتجاه تحقيق أهداف الجمعية.  •

فتح المجال من أجل اكتشاف وجذب الكفاءات والمواهب الوطنية في العمل الخيري.  •
- تنافسية جاذبة:

تعمل الجمعية على االنفتاح على األعمال التجارية من خالل تقديم الخدمات العالجية المباشرة للمستفيدين والذي سوف يؤدي إلى:
تمكين الجمعية من زيادة انتاجها وكذلك تيسير طريقها حتى تكون من أكبر الجمعيات على المستوى المحلي والدولي.

تحسين بيئات األعمال الموجودة بالجمعية، وأيًضا إعادة تشكيل هيكلها بما يساعد في ترقية تنافسيتها.
- الموقع المميز المستقل:

تتميز جمعية روماتيزم عن غيرها من الجمعيات الصحية بأنها الجمعية الوحيدة المتخصصة في مجال األمراض الروماتيزمية على مستوى المملكة وهذا أدى 
إلى:

•  استغالل الجمعية الفائدة من تخصصها المتميز عن طريق عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص حتى تُعزز من قوتها االقتصادية   
      واالجتماعية.

سوف تستغل الجمعية موقعها المتميز والقريب من كل مصادر الخدمات الصحية لكي تبدأ مرحلة جديدة في تقديم الخدمات إلى كافة مستفيديها.  •
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المحور الثالث: الوطن الطموح ومن مستهدفاته 

- الحوكمة الفاعلة:
• نعمل تبعًا لمعايير تتميز بدرجة عالية من الشفافية والمساءلة.

• ملتزمون بإدارة عناصرنا المالية بكفاءة وفعالية عالية.
• نتبنى سياسات تتميز بالمرونة ومراقبة األداء.

- مواطنة مسئولة:
نــدرك فــي جمعيــة روماتيــزم أهميــة بنــاء نمــوذج عمــل خيــري قائــم علــى المجهــودات الوطنيــة الجماعيــة، بحيــث يشــترك المواطنــون جميعهــم فيــه، ويكــون 

لكافــة المواطنيــن بعــض األدوار حتــى يقومــوا بهــا ســواء أكان عملهــم فــي القطاعــات العامــة، أو الخاصــة أو غيــر الربحيــة.

التخطيط التنموي االستراتيجي:  -
تتبنــى جمعيــة روماتيــزم نمــط التخطيــط الشــامل منــذ تأسيســها فــي العــام ٢٠١٦م بالخطــط الخمســية، إذ أنــه اإلطــار األفضــل فــي توجيــه مســارات التنميــة 

تجــاه األهــداف المتناســقة والمتكاملــة، وقــد عمــل ذلــك التخطيــط التنمــوي علــى:
• مراعاة الموازنة بين النمو االقتصادي للجمعية والمحافظة على أعلى معايير تقديم الخدمات للمستفيدين.

ــاح االســتهالك الرشــيد للمــوارد البشــرية، وهــذا مــا ســاعد الجمعيــة علــى تحقيــق تطــورات  • التحــرك فــي خطــط التنميــة المتعاقبــة حســب أســلوب علمــي أت
ــة. ــة بالجمعي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــرات التنمي ــة مؤش ــهدته كاف ــة ش هائل

تطبيق أهداف التنمية المستدامة:
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نهجنا لالستدامة

األثر االجتماعي:
     قياس أثرنا على المستفيدين والموظفين، والمورِّدين، والمجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية، واإلعالم، والمنظمات المهنية، 

     وما إلى   ذلك.
سلسلة القيمة:

توفير احتياجات المستفيدين  o
اإلبداع في تقديم الخدمات  o

قيم الرعاية:
         - الشفافية

         - الخصوصية
         - النزاهة
        - االبتكار

قيمة استدامة جمعية روماتيزم
القيمة االقتصادية:

           o التزامنا باإلبداع المستمر والنمو
   o زيادة الموارد المالية للجمعية وقيم المستفيدين من خدماتها )ابتكار برامج ومشاريع نوعية(

القيمة االجتماعية:
         ـــ  نسعى لتوفير عالم أكثر استدامة للجميع من خالل عملنا.

         ـــ  المساهمة في الوصول إلى مجتمع مستدام )تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة(
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مجاالت تطبيق االستدامة 

الهدف رقم )١( القضاء على الفقر:
 التزامــًا مــن جمعيــة روماتيــزم لتحقيــق هــذا الهــدف بذلــت الجمعيــة جهــداً مقــدراً مــن خــالل اســتهداف الفئــات األكثــر ضعفــًا مــن مرضــى الروماتيــزم وأســرهم 

واتاحــت لهــم فــرص زيــادة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة األساســية التــي يحتاجونهــا، حيــث توفــر هــذه الخدمــات بصــورة مجانيــة ومنهــا:
• توفير األدوية البيولوجية، واألدوية األخرى.

• إجراء عمليات تغيير المفاصل
• إجراء عمليات السمنة

• العالج الطبيعي
• التحاليل الطبية

• األدوات المساعدة لمرضى الروماتيزم
• توفير السكن لمستفيدي الضمان من مرضى الروماتيزم بالشراكة مع وزارة اإلسكان.

وقــد بلــغ اجمالــي مــا قدمتــه الجمعيــة مــن مبالــغ غيــر مســتردة ومســاعدات للمســتفيدين حتــى اآلن أكثــر مــن )٢٥,٠٠٠,٠٠٠( ريــال ســعودي ممــا ســاهم فــي 
تخفيــف العــبء المالــي علــى المرضــى وأســرهم مــن خــالل توفيــر الخدمــات الصحيــة وانعكــس ذلــك علــى تحســن وضعهــم المالــي. 

الهدف رقم )٣( الصحة الجيدة والرفاه:
• نعمل لجودة حياة أفضل لمرضى الروماتيزم

• نقدم خدماتنا الصحية للمرضى بجميع فئاتهم العمرية من الجنسين دون تمييز في اللون أو الجنس أو الدين.
• لقد أحرزنا تقدمًا كبيراً في النهوض بصحة مرضى الروماتيزم، والتوعية باألمراض الروماتيزمية

• وفرنا لمرضى الروماتيزم كافة االحتياجات الصحية األساسية.
• نبذل جهداً هائاًل لمعالجة التحديات التي تواجه مستفيدينا.

• نعمل على أن يتلقى مستفيدينا الخدمات الصحية في مكان واحد )الرعاية الصحية المتكاملة 3٦٠ درجة(.
• نعمل على جودة الرعاية الصحية لمستفيدينا من خالل توفير جميع احتياجاتهم الصحية.
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• أحــد المجــاالت التــي نعمــل عليهــا مــن أجــل رفاهيــة مســتفيدينا وتحســين جــودة حياتهــم الخدمــات االجتماعيــة والخدمــات النفســية والتــي تهــدف إلــى 
المســاهمة فــي تحقيــق النمــوذج المتكامــل للصحــة وربطهــا مــع الخدمــات الصحيــة األخــرى التــي نقدمهــا، ويتــم ذلــك وفــق أحــدث أســاليب الممارســة المهنيــة، 

مــن خــالل تصميمهــا وفقــًا الحتياجــات المســتفيدين.

الهدف رقم )٤( التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم: 
التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان وال غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، نحن نولي اهتمامًا خاصًا للتعليم من خالل البرامج التالية:

برنامج المنح الجامعية.
ــع  ــة لتوقي ــعت الجمعي ــذا س ــة، ل ــم الروماتيزمي ــبب أمراضه ــي بس ــم الجامع ــزم لتعليمه ــى الروماتي ــة مرض ــة مواصل ــزم صعوب ــة روماتي ــي جمعي ــعرنا ف استش

اتفاقيــة مــع الجامعــة العربيــة المفتوحــة إلتاحــة مقاعــد ســنوية لعــدد مــن المرضــى إلكمــال تعليمهــم الجامعــي.
برامج تدريب الكوادر الصحية:

أحد أساليب العناية بمرضى الروماتيزم التدريب المستمر للكوادر الصحية للتعامل مع المرضى وتدريب مدربين في هذا المجال.
برامج تدريب مرضى الروماتيزم.

نولــي مريــض الروماتيــزم أقصــى درجــات العنايــة مــن جميــع النواحــي الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة، ونعمــل علــى تدريــب المرضــى علــى كيفيــة التعامــل مــع 
أمراضهــم وتعليمهــم الطــرق الصحيحــة للتعامــل مــع األدويــة، إضافــة إلــى التدريــب علــى تطويــر الــذات وبعــض المجــاالت التــي تحســن جــودة حياتهــم.

برامج تدريب أسر مرضى الروماتيزم:
نــدرك فــي جمعيــة روماتيــزم أن أســرة مريــض الروماتيــزم  لهــا دور كبيــر ومســاعد فــي التخفيــف مــع آثــار المــرض، فقمنــا بابتــكار برامــج تدريبيــة لكيفيــة التعامــل 

مــع المريــض.

توفير األجهزة اللوحية اإللكترونية :
توفر الجمعية األجهزة اللوحية اإللكترونية لألطفال واليافعين في المراحل الدراسية االبتدائية والمتوسطة والثانوية لمساعدتهم في التعليم.
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الهدف رقم )٥( المساواة بين الجنسين:

• ندرك في جمعية روماتيزم أن تمكين المرأة يحفز اإلنتاجية والنمو االقتصادي.
• نؤمن بأن تكامل العالقة بين الجنسين طريقة ُمثلى لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها. 

• أولينا اهتمامًا بالغًا للمرأة بالجمعية حيث تبلغ نسبة النساء العامالت بالجمعية وفروعها 7٠% مقابل 3٠% من الرجال.
• ال فرق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات المكلفين بها لتنفيذ أعمال الجمعية.

الهدف رقم )٧( طاقة نظيفة:
تســعى )جمعية روماتيــزم( إلــى تحقيــق االســتدامة البيئيــة علــى مســتوياتها الداخليــة والخارجيــة فــي ضــوء ســعيها للقيــام بدورهــا المحوري فــي تنمية واســتدامة 
القطــاع الغيــر ربحي  فــي المملكــة، وذلــك مــن خــالل الموازنــة بيــن الحفــاظ علــى مصــادر الطاقــة تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة ٢٠3٠، وأيضــًا فيمــا يتعلــق بالحفــاظ 

علــى البيئــة والمقــدرات الطبيعيــة وااللتــزام تجــاه حفــظ حــق األجيــال القادمــة بمــا يتماشــى واهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

نحرص على الحد من الممارسات التي تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة وتشجيع األنشطة الصديقة للبيئة وذلك من خالل:
• االستغالل األمثل للموارد والفرص لتحقيق التميز في األداء البيئي.

• وضع أهداف للبيئة يتم تضمينها في الخطة االستراتيجية والتشغيلية وقياسها من خالل مؤشرات األداء.
• تقليل التلوث واألثر البيئي السلبي لكافة األنشطة بالوزارة من خالل استخدام موارد مستدامة ومراعاة التأثير على التغير المناخي.

• تطبيق القوانين والتشريعات البيئية المعمول بها.
• السعي المستمر لتطوير نظام إدارة البيئة، واستخدام هذه السياسة كأساس لوضع أهداف لتحسين الممارسات البيئية.

• نشر الوعي والمسؤولية تجاه البيئة بين الموظفين وذلك بتقديم التدريب والدعم المطلوب لتطبيق سياسة البيئة.
• تشجيع كافة شركاء الجمعية على انتهاج سياسات بيئية فّعالة. 

• تضمين سياسة الحفاظ على البيئة باتفاقيات الجمعية والعقود المبرمة مع أطراف خارجية. 
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أهم مبادراتنا ومشاريعنا وخططنا االستراتيجية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة:

تحقيق هدف التنمية المستدامة والبيئة، على سبيل المثال ال الحصر، المبادرات التالية:
الحفاظ على البيئة من خالل االعتماد على التقنية في تنفيذ المعامالت الداخلية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني مما يؤدي إلى:

خدمات إلكترونية غير ورقية يتم تقديمها للمستفيد أينما كان دون الحاجة لزيارة الجمعية أو أي من مكاتبها وهو ما ينعكس باإليجاب على البيئة 
تقليل استخدام المركبات وتقليل استخدام األوراق واألحبار مما يؤدي إلى خفض معدالت التلوث.

إدارة الطاقة: تركيب إضاءة موفرة للطاقة.
إدارة الموارد: ترشيد استهاك المياه

إعادة التدوير: 
حفظ المواد المستهلكة القابلة للتدوير ووضعها في سالت مخصصة من الدولة.

وضع سالل نفايات لحفظ كل منتج قابل للتدوير على حدة
• توجيه موظفينا بالحفاظ على البيئة داخل مكان العمل وخارجه.

• تشجيع الموظفين على القيام بأعمال تطوعية في مجال اصحاح البيئة.

الهدف رقم )١٠( الحد من أوجه عدم المساواة :
o نسعى إلى تطبيق أعلى المعايير

o نحترم حرية جميع األشخاص وحقوقهم األساسية
o نضمن فرصًا متساوية لجميع موظفينا وطالبي الوظائف، وال نتسامح مع التمييز من أي نوع.

o نسعى جاهدين من أجل ترسيخ ودمج احترام حقوق اإلنسان في أعمالنا لحماية وتعزيز حقوق موظفينا واألشخاص المشاركين في سلسلة التوريد.



التقرير السنوي 32٢٠٢١

إطار العمل الخاص بنا لحقوق العمال وحقوق اإلنسان:

فــي إطــار دعمنــا القــوي للمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة بشــأن حقــوق العمــل وحقــوق اإلنســان، وضعنــا إطــار العمــل الخــاص بنــا لحقــوق اإلنســان لتحديــد 
أي آثــار ســلبية علــى حقــوق اإلنســان فــي جميــع أنشــطتنا والوقايــة مــن هــذه اآلثــار والتخفيــف مــن حدتهــا ونســعى أيضــًا لضمــان إلــزام المورِّديــن بنفــس مســتوى 

التدقيــق الــذي نلتــزم بــه فــي أعمالنــا بشــأن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا حقــوق اإلنســان. 

الحقوق والمبادي التي ننتهجها:
o السياسات

o العناية الواجبة
o اإلدارة الرشيدة

o الشفافية واإلبالغ
o الوصول إلى حل المشكالت
o مشاركة أصحاب المصلحة

مدونة قواعد السلوك العالمية واإلرشادات:
يلتــزم جميــع موظفينــا باالمتثــال “لمدونــة قواعــد الســلوك العالميــة« وإرشــادات ســلوك األعمــال اللــذان يمثــالن جــزءاً مــن جهودنــا ألن نصبــح أكثــر مســؤولية 

فــي أنشــطتنا .

التدريب: 
م لموظفينا برامج تدريبية مصممة خصيصًا لكل موقع من مواقع العمل بالجمعية، وذلك بهدف االمتثال لسياساتنا بشأن حقوق اإلنسان o نقدِّ

     ورفع مستوى الوعي حول قضية احترام حقوق اإلنسان بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في التثقيف بشأن األعمال وحقوق اإلنسان.
o نسعى جاهدين لزيادة إمكانيات موظفينا في التعامل مع حقوق العمال وحقوق اإلنسان

o سوف نواصل تقديم البرامج التدريبية المخصصة بشأن أية موضوعات وثيقة الصل بحقوق العمل وحقوق االنسان.
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التظلمات 

لدينا سياسة مطبقة للتبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين  
قنوات رفع التظلمات:

مناولة – بريد إلكتروني – الموقع اإللكتروني

إجراءات تسوية التظلمات:
o تقرير التظلمات 

o تأكيد التظلم ومراجعته
o إشعار النتائج

o تسوية التظلمات

الهدف رقم )١7( عقد الشراكات لتحقيق األهداف:
   لدينا رؤية مشتركة نتقاسمها مع شركائنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها األمم المتحدة

   تقوم عالقتنا مع شركائنا على أساس من اإلنصاف والثقة.
   نعمل معًا من أجل بناء سلسلة شراكات مستدامة وأخالقية.

    تتنوع شراكاتنا مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي التي تدعم أهدافنا.
   نبحث دومًا عن الشراكات الفاعلة، ونقيس مدى تقدمنا في الشراكات ومقارنتها بأداء الجهات ذات العالقة
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الجوائــز

جائــزة األمير محمد بن فهد
ألفضــل أداء خيري على  
مستوى الوطن العربي 
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الشبكة اإلقليمية
)CSR( للمســؤولية االجتماعية 

المنظمة الدولية ألبحاث 
أمــراض روماتيزم األطفال  

عـضـويــة االتــحاد الدولي 
للمســؤولية االجتماعية

برنامــج األمم المتحدة لالتفاق العالمي
)United Nations Global Compact ( 

أول جمعية على مستوى الوطن العربي
تحالف استجابة الدولي 

شهادة اآليزولاللتــزام المجتمعي

العضويات المحلية والدولية
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يسعدنا زيارتكم للبوابة اإللكترونية 
w w w. r h e u m at i s m. o rg . s a

@r h e u m at i s m _ s a


