القيم التنظيمية
تُرشدنا ُقيُمُنا ُالتنظيميُة ُفي ُإختياراتنا ُالتنفيذية ُواالستراتيجيةُ ،وهي ُاألساس ُفيُكل ُقرار ُنتخذهُ .يتم ُدمج ُتلكُالقيم ُفي ُكلُ
عمليُةُتتعلقُبجميعُالموظفُينُ،ويتمُتقييمهمُوفقاُُلهذهُالقيمُالتنظيميُةُ .
إنُُقيُمُناُُالتنظيميُةُُهيُُالسُماتُُالمميُزةُُلمنظمتناُُ،وهيُ التيُ تحددُُهُويتناُُوإدراكناُُ،وتتعلقُُباحتياجاتُُو/أوُُحساسياتُُ
المجموعاتُالمختلفةُالمعنيُةُالتيُتتعاملُمعهاُالمنظمةُ،مثلُالمستفيدينُوالشركاءُوالجهاتُالمانحةُُ .
ُ
فيُحينُأنُقيمُالمنظمةُمكرُسةُبشكلُأساسيُلعالقاتناُمعُاألطرافُالمعنيةُالخارجيُةُ،فهيُأيضاُقابلةُللتطبيقُداخلياُُ،بينناُُ
جميعاُُ .وهي ُتمثل ُسلوك ُذاتي ُملتزم ُمنُقبل ُجميع ُالموظفينُ ،وُحتى ُالمدير ُالعامُ .من ُالناحية ُالمثاليةُ ،يعرف ُالموظفونُُ
أنفسهمُبهذهُالقيمُالتنظيميةُالخمسُ،ثمُيتصرفونُوفقاُُلهاُ،بكلُمصداقيُةُوشفافيُةُُ .
لقد حددنا خمس قيم تنظيمية جديدة ،بناء على خبرتنا طويلة األمد في العمل من أجل األطفال ،ومبادئنا المكتسبة والمتجذرة
بعمق ،والنهج المستوحاة من طموحات استراتيجيتنا العالمية .إن رفع بعض مبادئ العمل الحالية لدينا إلى قيمنا التنظيمية
يمنحنا القدرة إلبرازها في جميع أنحاء المنظمة.
لقدُاخترناُقيمةُمنُكلمتين توأمينُُ،ألنُ"التوأمين"ُمترابطانُبشدةُ.فأحدهماُدونُاآلخرُ،يتركُجزءاُمهماُوراءهُ ُ.
تنطيق القيم التنظيمية على جميع الموظفين (بما في ذلك المديرون ،ومجلس االدارة).

نحن نهدف إلى الدمج الكامل لهذه القيم الخمس في صناعة القرار ،وفي تحديد السياسات ،والخدمات ،واالستراتيجيات ،وخطط العمل،
والتصرف باإلنابة عن األطفال ،وأسرهم ،ومجتمعاتهم ،والشركاء ،والمانحين ،وأنفسنا.

www.tdh.ch
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

Büro Deutschschweiz
Limmatstrasse 111, CH-8005 Zürich
T +41 58 611 07 40, E-Mail: info@tdh.ch
www.tdh.ch, PCK: 10-11504-8

Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, E-Mail: info@tdh.ch
www.tdh.ch, CCP: 10-11504-8

الشراكة والتعاون
•

•
•
•

المشاركة والتمكين

نثقُُبقدراتُُالجهاتُُالفاعلةُُالرئيسيةُُلديناُُكمستجيبينُُ
أساسيين ُوعوامل ُللتغييرُ .ونعملُعلىُالبناء ُعلى ُقوتهمُ
واحتياجاتهم.
ندعمُاالبتكارُالمشتركُونثمنُالتكاملُ.
نقدرُُوجهاتُُالنظرُُاألخرىُُ،ونسعىُُبشكلُُجماعيُ
إليجادُحلولُعمليةُومبتكرةُ.
فُوننظرُالىُاآلخرينُ
نظهرُالتواضعُواالحترامُواإلنصا ُ
كشركاءُمتساوين.

•
•

•
•

االبتكار والتعلم

التنوع واإلدماج
•
•

•
•

نحنُنعملُعلىُتشجيعُوتعزيزُالمشاركةُوالتمكين.
نوفرُُمساحةُُللمشاركةُُالفعال ُةُُ،ونحتضنُُمدخالتُُ
اآلخرينُ .
نحنُُحساسونُُبشأنُُاحتياجاتُُاآلخرينُُ،إلحداثُ
تأثيرُ.
نحنُنشاركُونفوضُالصالحياتُوالمسؤولياتُ.

نحتفىُبالتنوعُوإدماجُالناسُ.
نلتزم ُبصدق ُبالتنوعُواالدماج ُونرى ُفيهماُمصدرُ
إثراءُلجميعُأنشطتناُ.
نتفهمُالسياقاتُالثقافيةُالمتنوعةُ،ونقدرُاالختالفاتُ.
ملتزمونُحقاُبالمعاملةُالمتساويةُ.

•
•
•
•

نحنُنعززُثقافةُاالبتكارُ.
نقدر ُحب ُاالستطالعُ ،ونرحب ُبالمبادرات ُالجديدة ُُ،
ونعززُاإلبداعُ.
نتبنى ُالتعلم ُالتطوعيُ ،ومستعدون ُللتعلمُمنُخال ُلُ
للتجربةُوالخطأُ.
نشجعُ ُتبادلُ ُالمعرفةُ ُوالتعلمُ ُونسعىُ ُلتحقيقُُ
االستدامة.

القيادة والتميز
•

•
•
•
وافق ُعليها ُمجلس ُاإلدارةُ ُفي ُُ 10كانونُاألولُ/
ديسمبرُ

نسعىُُجاهدينُُلتقديمُُأفضلُُماُُُلديناُُ،ونفكرُُُفيُ
المستقبلُ ،ولديناُ الرغبة ُواالستعدادُُفيُُبذلُُالمزيدُ
منُالجهدُمنُأجلُرفاهيةُاألطفال.
نقدم ُالدعمُوالبرامجُذاتُالجودةُ .ونتمتعُبالمساءلةُ
والشفافيةُ.ونستخدمُسلطتناُبمسؤولية.
نقيمُأنفسناُمنُخاللُخبرتناُ،وقدرتناُعلىُالتصرفُ
السليمُبدرايةُوحنكة.
نُُحقوقُُاألطفالُُكلماُُكانُ ذلكُُممكناُ،
ندافعُُع ُ
ونبحثُبنشاطُعنُفرصُللقيامُبذلك.
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