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إن أداء العمــل بزناهــة وأمانــة هــو األلســاس الــذي قامــت علٌيــه جمعيــة الغــد للشــباب، وحرصــت عــى تطيــور وتعزيــز 

مكانــة طاقمهــا اإلداري واإلرتقــاء بمســتوى  األداء ومحاولــة منهــا لرتســيخ قيــم المهنــة فكــراً وأداء وســلوكاً،  ممــا 

يتوجــب علينــا جميعــاً رفــع معايــر الســلوك األخــايق، وأن نلــزم  بهــا يف تأديــة جميــع أعمالنــا ومعامالتنــا أينمــا كانــت 

لــذا تمــت صياغــة الميثــاق األخــايق للمهنــة للهيئــة اإلداريــة.

بصفــي موظــف بــدوام كامــل أو جــزيئ، او منتســب أو مــزود خدمــة ، أو متعاقــد، بجمعيــة الغــد للشــباب، فإنــه يبغــي عــى 

ــي  ــة ال ــة وأبن ســيكون ســلويك منســجماً مــع رســالة وأهــداف اجلمعي ــات المهن ــزام بتفعيــل مضامــن أخاقي اإلل

تســتمد أخاقياتهــا مــن هــدي اإلســام وفضائلــه وأن أتعهــد بمــا يــي : 

1  - حسن تمثيل اجلمعية من خال لغة تواصي وكيفية تعامي وهندامي. 

2 - بصفــي موظــف أعمــل ضمــن مجموعــة، فإنــة ينبغــي عــي اإللــزام أبن يكــون ســلويك منســجماً مــن المبــادي والوقاعــد 

العامــة لعمــل، وأبن اعمــل بــروح الفريــق الواحــد بمــا يدعــم مصلحــة اجلمعيــة، ومــن ذلــك أتعهــد بمســاعدة الزمــاء 

حيثمــا أمكــن حلــل المشــكات الــي تواجهمــم يف العمــل وأتعــاون معهــم ابرايئ المهنيــة وبموضعيــة عاليــة.

3 - أتجنــب كليــاً إثــارة أو تأجيــج اخلافــات الشــخصية مــن مــع الزمــاء، وأتفــادى االنعكاســات، الســلبية لذلــك عــى 

عالقــات العمــل.

4 - أطبــق التعليمــات الصــادرة مــن رؤســايئ الذيــن أعمــل تحــت إمرتهــم بسالســة ومهنيــة، بمعاملــة أعضــاء اجلمعيــة 

بإحــرام وتعــاون.

5 - الــزام بعــدم إخفــاء أيــة معلومــات تخــص العمــل عــن رؤســايئ، وأتعهــد ابلتعــاون وتقديــم الــرأي والمشــورة واخلــرة 

الــي أمتلكهــا بــكل موضوعيــة وصــدق، وأن أقــدم المعلومــات الــي بحــوزيت بمــا فيــه مصلحــة العمــل.

6 -  أمتنــع عــن اإلدالء أبيــة معلومــات أو بيانــات أو تصريحــات لوســائل اإلعــالم عــن اجلمعيــة أو عــن طبيعــة عملهــا أو 

نشــاطاتها أو برامجهــا إال بموافقــة إدارة اجلمعيــة.

ــي مــن شــأنها  ــة اإلشــاعات ال ــث أو تغذي ــي تدخــل ضمــن الــر المهــي وعــن ب ــع عــن تريــب المعلومــات ال 7 - إمتن

اإلضــرار ابإلدارة او بســمعة األشــخاص.

8 - اإلســتعانة بــإدارة المــوارد البرشيــة يف حالــة حاجــي لمناقشــة المســائل الماليــة، تبعــا لذلــك أتعهــد بعــدم مناقشــة 

هــذه المســائل مــع الزمــالء.

9 - أؤدي واجبــايت الوظيفيــة ومهامــي الموكلــه إىل بنشــاط متوخيــاً األمانــة والزناهــة والدقــة والمهنيــة، وانجــز عمــى 

ابلرعــة والدقــة المطلوبــة، وأكــون يف خدمــة أهــداف وغــاايت القســم الــذي أنتمــي إليــه لمصلحــة اجلمعيــة. 

10 - الزم بحدود الصالحيات الي تخولها المهام الموكلة يل مع كامل اإلحرام الختصاصايت واختصاصات اآلخرين.
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