
  

    

  تقریر سیر العمل للشركات  

UN GLOBAL COMPACT  

المركز الدولي للبناء اإلنساني                                            : اسم الشركة
  ٧/٢/٢٠١٣:التاریخ

  الزاھرة الجدیدة–دمشق:العنوان

  ١٣١٠٩/ رقم العضویة                              ٧/٢/٢٠١١:تاریخ العضویة

                                          ١٠  :  الجمھوریة العربیة السوریة                         عدد الموظفین: لدالب

    

  :لمحة عن طبیعة عملنا

انطلق المركز الدولي للبناء اإلنساني -
االستشاراتفي مجال التدریب وتقدیم 

وإدارة العملیات التدریبیة وإعدادھا 
  ١٩٩٦/منذ عام

مركز تدریب ودراسات واستشارات نحن -
  ٧٩٦٢٠/مرخص أصوالً برقم 

ن المركز الوحید المعتمد من جامعة تشری-
  بموجب اتفاقیة تعاون

  ٢٠٠٧/٩/٢من تاریخ /١٧٧٩رقم 

المكتب العلمي المعتمد للزمالة العربیة -
١١١٢٧٦/لبرامج التعلم المستمر  رقم  

  ٢٢/٤/٢٠٠٧تاریخ 



  

  

مصدر شھادات موثقة . لإلدارة والعلوم النفسیة ة البورد األمریكيمعتمد من ھیئ-
  .أصوالً 

  أول مركز تدریبي عضو بمیثاق األمم المتحدة -

  :مدرب متخصص في المجاالت التالیة /٧٠یضم المركز أكثر من -

  

                         اإلداریة)١

                           یةالقانون  )٢

       المالیة)٣

           اللغویة  )٤

                الھندسیة التربویة)٥

اإلعالمیة                         )٦

  الصحیة)٧

كما أننا نعتبر من أقدم المراكز التدریبیة في سوریا التي دربت القطاع الحكومي وقد 
بنا مادرواالختصاصاتدورة تدریبیة للقطاع الحكومي بمختلف )٥٠٠(قرابةنفذنا 

باإلضافة إلى متدربین الحكومي والخاص ینمتدرب في القطاع)٣٢٠٠٠(یزید عن 
  .في دول عربیة أخرى

١٠٠بالرغم من الظروف الراھنة وفي ظل األزمة المحیطة بسوریا استطعنا تنفیذ (
  )متدرب العام الماضي وحده٢٠٠٠دورة خرجت قرابة 

  

  لمركزالجھات التي دربھا فریق التدریب في اأھم 

 إدارة التدریب ( جامعة الدول العربیة(  



  

  

   المنظمة العالمیة لرعایة الطفولةUNICEF

 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأةUNIFEM

 مشروعGTZاأللماني

منظمة الھالل األحمر الدولیة  

 قطر(المجلس األعلى للتعلیم(

 قطر(وزارة الشؤون االجتماعیة(

مسقط –البالط السلطاني العماني  

العالي في السودان وزارة التعلیم

 وزارة الخارجیة في السودان

 األردن(المركز األوربي للمعلوماتیة(

 األردن (وزارة الخارجیة(

 األردن(مكاتب التشغیل(

األردن(مكتب التخطیط أمانة عمان(

 األردن(معھد كامبردج لإلدارة (

 معھد تخطیط الدولة

سوریا(-جامعة تشرین-وزارة التعلیم العالي(

 سوریا(وزارة التربیة(

سوریا(-المؤسسة العامة للمیاه-وزارة اإلنشاء والتعمیر(

 سوریا (وزارة الداخلیة(



  

  

 سوریا(وزارة السیاحة(

 سوریا(وزارة الشؤون االجتماعیة(

  

  :ن مشاریع المركز التطویریة المنفذة عأما

)التربیةوزارة–ین تشرجامعة–دلبمحافظة إ(تدریب مدرب تربوي)١

مشروع دبلوم الموظف الجدید)٢

مشروع التطویر اإلداري)٣

مشروع بطاقات األداء المتوازن)٤

مشروع تبسیط اإلجراءات الحكومیة والتحول إلى الحكومة االلكترونیة)٥

مشروع التمكین اإلداري للقطاع البلدي)٦

مشروع منظومة إدارة األزمات)٧

)ف ون مع منظمة الیونیسبالتعا(مشروع تدریب مدرب منھج صحي)٨

)بالتعاون مع محافظة ووزارة التربیة (مشروع اإلذاعة المدرسیة )٩

مشروع نظراء التخطیط )١٠

)المركز اإلقلیمي للطفولة المبكرة (مشروع دراسة االحتیاجات التدریبیة )١١

)وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل(مشروع دراسة االحتیاجات التدریبیة )١٢

)وزارة الثقافة(قراءة السریعة مشروع نادي ال)١٣



  

  

  
  ١/٧/٢٠١٢افتتاح نادي القراءة السریعة تحت شعار الریادة قراءة              

  

  بیان الدعم

ة لالتفاق العالمي في مجاالت العشرإن المركز الدولي للبناء اإلنساني یدعم المبادئ 
  .حقوق اإلنسان والعمل والبیئة  ومكافحة الفساد 

ببناء اإلنسان تعنىالتي المركزوإستراتیجیةبحثنا وسعینا الداعم فنحن ومن خالل 
  كمورد ھام )العنصر البشري (افة االستدامة كان ھدفنا نشر ثقو

والتواصل الفعال مما  النفسیة خلق بیئة تتوفر فیھا الراحة ی  عملنا كفریق متكاملإن
متابعة وھدفنا من ظروف العمل من حیث التوصیف واألتمتة والتحسین إلىیؤدي 
  بالمسؤولیةوإحساسامساھمتنا في الوصول لمجتمع أكثر تطورا وتنمیة ذلك 

  :واضحا ویتجلى ذلك 

 بالدورات التدریبیة  

 المشاریع التطویریة  

عملیة الرصد والتقییم  



  

  

  .یقدمھ المركز یوم بما ینفذھا المركز مما جعل ثقة العمالء تزداد یوماً بعد التي

لنا مع الجمعیات األھلیة فإن فریق العمل في المركز ینفذ دورات تأھیلیة وأما عن تواص
في البحث عن لتقدیم ید العون والمساعدة لھم تلك الشرائح في المجتمع لوتدریبیة 

  ونوا فاعلین في المجتمعطاقاتھم وأفكارھم لیك

  

  المدیر التنفیذي

  

  

  

  

  حقوق اإلنسان

  :المبدأ األول

  یتعین على المؤسسات التجاریة دعم واحترام وحمایة حقوق اإلنسان المعلنة دولیاً 

  :المبدأ الثاني

  التأكد من أنھا لیست ضالعة في انتھاكات حقوق اإلنسان

إن المركز الدولي للبناء اإلنساني مؤمن وملتزم بالمساواة بین الجمیع وینبذ أي تمییز 
  ينساناإلالعرقأوأوالطائفةالدینأساسلى ع

  ویبدو ذلك االلتزام واضحاً داخلیاً وخارجیاً 

أما داخلیاً فیتجلى بین الموظفین وعالقاتھم فیما بینھم التي یسودھا جو من األلفة 
  والتنوع الدیني والطائفي وذلك بالتعاقد مع مدربین من كافة الفئات والتواصل الفعال 

ء واضحاً من خالل تقدیم التدریب لكافة وأما خارجیا یبدو االلتزام بالمساواة مع العمال
  .األدیان والطوائف 



  

  

  وبما أن المركز مرخص ومسجل یلتزم بأصول العمل التدریبي -

ونحن حریصون على إقامة دورات توعیة تعني بنشر الوعي والتعریف بحقوق 
  .التي تغطي ھذا النوع من الثقافة اإلنسان وحضور كافة الفعالیات والنشاطات المحلیة 

  الید العاملة 

  المبدأ الثالث

الفعلي واالعترافتكوین الجمعیات التجاریة احترام حریة یتعین على المؤسسات
  بالحق في المساھمة الجماعیة

  

  

  الرابعالمبدأ 

  القضاء على جمیع أشكال السخرة  والعمل اإلجباري 

  :المبدأ الخامس 

  الفعلي لعمل األطفال اإللغاء 

  :المبدأ السادس

  والمھنة االستخدامقضاء على التمییز في ال

  :ونؤكد التزامنا مرة ثانیة بأننا من خالل انتسابنا إلى

  .إقامة ورشة  تدریبیة في تدریب العمل الطوعي عملنا على جمعیة التطویر للخیر -١

موارد البشریة للالمشاركة في لجنة المشاریع التدریبیة : جمعیة الموارد البشریة-٢
  ة في الطاولة المستدیرة المشارك

للتمیز في (تدریب مشرفات تم وھي جمعیة أھلیة غیر حكومیة :جمعیة حفظ النعمة -٣
  )رعایة الیتیم 



  

  

تدریب المشرفین على كیفیة التعامل مع  مرضى التوحد  ودورة في األملجمعیة -٤
  مھارات التواصل 

  )نفسیة دورة في الھندسة ال(لدعم أطفال السرطان :جمعیة فرح -٥

  )عمل الفریق(تدریب جمعیة الكنیسة األرثوذكسیة -٦

  )مھارات اإلصغاء لدى األسر(تدریب الكنیسة الكاثولیكیة طرطوس -٧

  )Bsc(تقییم  األداء بطریقة الــ(مشروع عیادات شباب سوریة -٨

  فقط بل یعمل على عملیتي الرصد والتقییم على التدریب وال یقتصر عمل المركز

  .رنا سابقا كما ذك

  

ونحن كمركز یرفض أي شكل من أشكال السخرة أو العمل اإلجباري حتى أبسط 
  كما یرفض عمل األطفال كالحراسة أو التحمیل أو التنظیف األعمال

وتأھیلھم للدخول لتدریبھم   INTERNSHIPیتطوع المركز بتدریب طالب الجامعة -
  سوق العمل في 

  :من خالل وجود مة العامة یحرص على تطبیق قواعد السال-

  طفایات حریق -

  أولیةإسعافاتوجود خزانة -

وتحتسب ساعات العمل حسب متطلبات القواعد والنظم المحلیة في الجمھوریة -
  العربیة السوریة 

  البیئة 

یتعین على المؤسسات التجاریة التشجیع على اتباع نھج وقائي ازاء :المبدأ السابع
  ئیة جمیع التحدیات البی



  

  

  االضطالع بمبادرات لتشجع وتوسیع المزید من المسؤولیة البیئیة :الثامنالمبدأ

التشجیع على تطویر ونشر التكنولوجیا الصدیقة للبیئة :التاسعالمبدأ

  :التوجھ العالمي للحفاظ على البیئة یعمل المركز علىإطارفي 

ر القدرة استخدام األجھزة الموفرة للطاقة كاستخدام مصابیح توفی-

:أھدافھاوقد انتسب مؤخرا فریق المركز لجمعیة السوریة للبیئة ومن أھم -

الحفاظ على البیئة -

األكسجین العمل ضمن حدیقة بیئیة مثالیة تحافظ على -

ات التدریبیة الحفاظ على النظافة ونظافة مدننا من خالل حمالت التوعیة والدور-
الخاصة بھذا المجال

لعمل وتعتبر بیئة المركز بیئة صحیة من حیث دخول امكان منع التدخین داخل-
  الشمس بشكل جید إلى القاعات التدریبیة والمكاتب 

وكما یتابع المركز المحاضرات والندوات المعنیة بنشر الثقافة البیئیة السوریة تلك 
  ثر التلوث البیئي عالمیا ومحلیا الدورات التي تنشر الثقافة البیئیة موضحة ا

  للساحل السوري ةذ المركز دورات تدریبیة في الجمعیة البیئیو ینف

قام فریق المركز بمبادرات شخصیة في مجال النظافة البیئیة وعمل على تنفیذ حملة 
  تنظیف واسعة شملت العدید من المدن واألحیاء



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المبدأ العاشر

ع أشكالھ بما في ذلك یتعین على المؤسسات التجاریة العمل على مكافحة الفساد بجمی
  االبتزاز والرشوة 

ونحن كمركز تدریبي  ینفذ دورات تدریبیة تطویریة یكون المدیر العام للمركز الدولي 
للبناء اإلنساني محاضرا ومدربا للعدید من الدورات في اإلصالح اإلداري ومكافحة 

القائمة علة جمیع الدورات التدریبیة وینفذاإلجراءاتالفساد ومنفذ لمشروع تبسیط 
  ننفذ أي دورة تدریبیة تحت غطاء الرشوة أو المحسوبیة أنالشفافیة وال یمكن 


