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حرصــا مــن جمعيــة الغــد للشــباب عــى تعزيز مكانة التطوع فـــي المجتمـــع ومحاولـــة منهـــا لرتســـيخ القيــم التطوعية فكراً 

وأداًء وســلوكاً لــذا تمــت صياغــة هــذا الميثــاق للشــباب والشــاابت المتطوعني.

بصفتــي متطوع/ـــة فــي جمعيــة الغــد للشــباب، فإنــه ينبغــي علــي االلتــزام بتفعيــل مضـــامين أخالقيـــات التطــوع وبأن 

يكــون ســلوكي منســجمًا مــع رســالة التطــوع التــي تســتمد أخالقياتهــا مــن هـــدي اإلســـالم وفضائلــه وأن أتعهــد 

بمــا يلــي:

-   حسن تمثيل اجلمعية من خالل لغة تواصيل وكيفية تعاميل وهندامي.

ــادئ والقواعــد العامــة  -   بصفــي عضــو ضمــن فريــق، فإنــه ينبغــي عــيل االلــزام أبن يكــون ســلويك منســجما مــع المبـ

للفريــق، وأبن أعمــل بــروح الفريــق الواحــد بمــا يدعــم مصـــلحة اجلمعيـــة، ومـــن هــذا اتعهــد بمســاعدة أعضــاء الفريــق 

حيثمـــا أمكـــن حلـــل المشــكالت التـــي تـــواجههم، وأتعـــاون معهــم آبرايئ المهنيــة وبموضوعيــة عاليــة.

-   أتجنب كلياً إثارة أو تأجيج اخلالفات الشخصية مع أعضاء الفريق.

ــزم بمعاملــة أعضــاء  ــة، و التـ ــرتهم بسالســة ومهنيـ ــت إمـ -   أُطبــق التعليمــات الصــادرة مــن رؤســايئ الذيــن أعمــل تحـ

الفرـيـق ابحــرتام وتعــاون.

-   أمتنع عن تصوير الفعاليات واحلضور بدون علم اجلهة المسؤولة.

-   أؤدي واجبايت التطوعية ومهامي الموكلـــة إلـــي بنشـــاط متـــويخ /ة األمانـــة والزناهـــة والدقـــة والمهنيـة، وانجـز عملـي 

ابلســـرعة والدقـــة المطلوبـــة، وأكـون فـي خدمـة أهـداف وغايـات اجلمعية.

-   الــزم بحــدود الصالحيــات الــي تخولهــا المهــام الموكلـــة لـــي مـــع كامـــل االحتـــرام الختصاصـــي واختصاصــات اآلخريــن. 

وابتعــد عــن التجمعــات مــع أعضــاء الفريــق بـــدون هــدف  

-   أُكرس اوقات التطوع للقيام بمهام وواجبات مع أعضاء الفريق بدون هدف.

 -   الــزم أبوقــات التطــوع الرســمية انســجاماً مــع مــا تقتضيــه مهامــي وعــدم التأخــر فـــي احلضـــور أو اخلــروج قبــل انتهــاء 

الوقــت.

-   احرص عى اإللمام بكل األنظمة والقوانني المتعلقة ابلتطوع.

-   الزم ابلمشاركة الفاعلة يف اجلهـود المبذولـة مـن أجـل مواجهـة حـاالت الطـوارئ، وتقـديم المساعدات الالزمة.

 -   أعتين بممتلكات اجلمعية من وسائل وأدوات وأتجنب كلياً استخدامها لغاايت شخصية.

-   الزم الزاماً كلياً ببنود هذا الميثاق وأمتنع عن القيام أبي عمل أو ممارسة تتعارض معه.
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