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 تقرير سير العمل للشركات

UN GLOBAL COMPACT 

 المركز الدولي للبناء اإلنساني : اسم الشركة

  7/2/2014:التارٌخ

  الزاهرة الجدٌدة–دمشق : العنوان

 13109/     رقم العضوٌة  7/2/2011: تارٌخ العضوٌة

   10:    الجمهورٌة العربٌة السورٌة      عدد الموظفٌن: البلد

 :لمحة عن طبيعة عملنا

انطلق المركز الدولً للبناء اإلنسانً فً مجال التدرٌب وتقدٌم االستشارات وإدارة 

 1996/ العملٌات التدرٌبٌة وإعدادها ورصدها وتقٌٌمها منذ عام

 فً  79620/نحن مركز تدرٌب ودراسات واستشارات مرخص أصوالً برقم  -

 سورٌا

  M 106703مركز تدرٌب استشاري مرخص أصوال فً مالٌزٌا برقم  -

/ 1779 رقم  المركز الوحٌد المعتمد من جامعة تشرٌن بموجب اتفاقٌة تعاون -

  2007/9/2من تارٌخ 

 111276/ المكتب العلمً المعتمد للزمالة العربٌة لبرامج التعلم المستمر  رقم   -

 22/4/2007تارٌخ 

مصدر شهادات . معتمد من هٌئة البورد األمرٌكً لإلدارة والعلوم النفسٌة  -

 .مووقة أصوالً 

 أول مركز تدرٌبً عضو بمٌواق األمم المتحدة  -

 :  مدرب متخصص فً المجاالت التالٌة 100ٌضم المركز أكور من  -

 

 اإلدارٌة (1

 القانونٌة (2

 المالٌة (3

 اللغوٌة (4
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 الهندسٌة (5

 التربوٌة (6

 اإلعالمٌة (7

  الصحٌة (8

كما أننا نعتبر من أقدم المراكز التدرٌبٌة فً سورٌا التً دربت القطاع الحكومً وقد نفذنا 

دورة تدرٌبٌة للقطاع الحكومً بمختلف االختصاصات ودربنا ما ٌزٌد عن  (750)قرابة 

متدرب فً القطاعٌن الحكومً والخاص باإلضافة إلى متدربٌن فً دول عربٌة  (24250)

 . أخرى

 أهم الجهات التي دربها فريق التدريب في المركز

  (إدارة التدرٌب  )جامعة الدول العربٌة 

    المنظمة العالمٌة لرعاٌة الطفولةUNICEF 

  صندوق األمم المتحدة اإلنمائً للمرأةUNIFEM 

  مشروعGTZًاأللمان  

 منظمة الهالل األحمر الدولٌة 

  ً(سلطنة ُعمان)مجلس البحث العلم. 

  (سلطنة ُعمان)وزارة التربٌة والتعلٌم 

  ً(سلطنة ُعمان)وزارة التعلٌم العال 

  (سلطنة ُعمان)وزارة الخدمة المدنٌة 

  (سلطنة ُعمان)وزارة االقتصاد 

  (سلطنة عمان)وزارة التجارة والصناعة 

  (سلطنة عمان)القوى البحرٌة 

  (سلطنة ُعمان)هٌئة الوقافة والفنون 

  ً(سلطنة ُعمان)دٌوان البالط السلطان 

  ً(سلطنة ُعمان)شؤون البالط السلطان 

  ً(سلطنة ُعمان)المكتب السلطان 

 الهٌئة العامة لإلذاعة والتلفزٌون سلطنة عمان 



 

 

- 4-  

  (سلطنة ُعمان)الهٌئة العامة للصناعات الحرفٌة 

  شركة حٌاه وتر سلطنة عمان 

  (قطر)المجلس العالً للتعلٌم 

  (قطر)المجلس األعلى لشؤون األسرة 

  ً(قطر)مركز االعداد الوظٌف 

  وزارة التعلٌم العالً فً السودان 

  وزارة الخارجٌة فً السودان 

  المركز األوربً للمعلوماتٌة

 (األردن)

  (األردن )وزارة الخارجٌة 

  (األردن)مكاتب التشغٌل 

 (األردن)مكتب التخطٌط أمانة عمان 

  (األردن)معهد كامبردج لإلدارة  

  معهد تخطٌط الدولة 

 ً(سورٌا)-جامعة تشرٌن-وزارة التعلٌم العال 

  (سورٌا)وزارة التربٌة 

 (سورٌا)-المؤسسة العامة للمٌاه-وزارة اإلنشاء والتعمٌر 

  (سورٌا )وزارة الداخلٌة 

  (سورٌا)وزارة السٌاحة 

  (سورٌا)وزارة الشؤون االجتماعٌة 
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 :أما عن مشاريع المركز التطويرية المنفذة 

 (Bsc)مشروع عٌادات شباب سورٌة تقٌٌم  األداء بطرٌقة الــ (1

 مشروع االحتراف الوظٌفً (2

 (سلطنة عمان)مشروع مجلس  البحث العلمً  (3

 مشروع الخدمة المدنٌة فً محاكات التجربة المالٌزٌة فً التخطٌط االستراتٌجً  (4

 ( وزارة التربٌة– جامعة تشرٌن –محافظة إدلب )تدرٌب مدرب تربوي  (5

 مشروع دبلوم الموظف الجدٌد (6

 مشروع التطوٌر اإلداري (7

 مشروع بطاقات األداء المتوازن (8

 مشروع تبسٌط اإلجراءات الحكومٌة والتحول إلى الحكومة االلكترونٌة (9

 مشروع التمكٌن اإلداري للقطاع البلدي (10

 مشروع منظومة إدارة األزمات (11

 (بالتعاون مع منظمة الٌونٌسف ) مشروع تدرٌب مدرب منهج صحً (12

 (بالتعاون مع محافظة ووزارة التربٌة ) مشروع اإلذاعة المدرسٌة  (13

  مشروع نظراء التخطٌط  (14

 (المركز اإلقلٌمً للطفولة المبكرة ) مشروع دراسة االحتٌاجات التدرٌبٌة  (15

 (وزارة الشؤون االجتماعٌة والعمل) مشروع دراسة االحتٌاجات التدرٌبٌة  (16

 (وزارة الوقافة) مشروع نادي القراءة السرٌعة  (17

 المساهمة فً مؤتمر الموارد البشرٌة تحت شعار إعداد القادة والمدٌرٌن (18
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 بيان الدعم

إن المركز الدولً للبناء اإلنسانً ٌدعم المبادئ العشرة لالتفاق العالمً فً مجاالت حقوق 

 .اإلنسان والعمل والبٌئة  ومكافحة الفساد 

فنحن ومن خالل بحونا وسعٌنا الداعم وإستراتٌجٌة المركز التً تعنى ببناء اإلنسان ونشر 

 كمورد هام (العنصر البشري )وقافة االستدامة كان هدفنا 

إن عملنا كفرٌق متكامل  ٌخلق بٌئة تتوفر فٌها الراحة  النفسٌة والتواصل الفعال مما  ٌؤدي 

إلى تحسٌن  ظروف العمل من حٌث التوصٌف واألتمتة والمتابعة وهدفنا من ذلك مساهمتنا 

فً الوصول لمجتمع أكور تطورا وتنمٌة 

 وإحساسا بالمسؤولٌة

  :وٌتجلى ذلك واضحا 

  بالدورات التدرٌبٌة 

  المشارٌع التطوٌرٌة 

 عملٌة الرصد والتقٌٌم  

  المؤتمرات والندوات 

 التً ٌنفذها المركز مما جعل وقة العمالء 

 .تزداد ٌوماً بعد ٌوم بما  ٌقدمه المركز 

وأما عن تواصلنا مع الجمعٌات األهلٌة فإن 

فرٌق العمل فً المركز ٌنفذ دورات تأهٌلٌة وتدرٌبٌة لتلك الشرائح فً المجتمع لتقدٌم ٌد 

 العون والمساعدة لهم فً البحث عن طاقاتهم وأفكارهم لٌكونوا فاعلٌن فً المجتمع

 

 المدٌر التنفٌذي
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 حقوق اإلنسان

 :المبدأ األول

 يتعين علل الممسسات التجارية دعم واحترام وحماية حقوق اإلنسان المعلنة دولياًا 

 :المبدأ الثاني

 التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسان

إن المركز الدولً للبناء اإلنسانً مؤمن وملتزم بالمساواة بٌن الجمٌع وٌنبذ أي تمٌٌز على 

 أساس الدٌن  أوالطائفة أو العرق اإلنسانً

 وٌبدو ذلك االلتزام واضحاً داخلٌاً وخارجٌاً 

أما داخلٌاً فٌتجلى بٌن الموظفٌن وعالقاتهم فٌما بٌنهم التً ٌسودها جو من األلفة والتواصل 

 الفعال والتنوع الدٌنً والطائفً وذلك بالتعاقد مع مدربٌن من كافة الفئات 

وأما خارجٌا ٌبدو االلتزام بالمساواة مع العمالء واضحاً من خالل تقدٌم التدرٌب لكافة 

 .األدٌان والطوائف 

وبما أن المركز مرخص - 

ومسجل ٌلتزم بأصول العمل 

 التدرٌبً 

ونحن حرٌصون على إقامة 

دورات توعٌة تعنً بنشر 

الوعً والتعرٌف بحقوق 

اإلنسان وحضور كافة 

الفعالٌات والنشاطات المحلٌة 

التً تغطً هذا النوع من 

 .الوقافة 
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 اليد العاملة

 المبدأ الثالث

يتعين علل الممسسات التجارية احترام حرية  تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق 

 في المساهمة الجماعية

 المبدأ الرابع

 القضاء علل جميع أشكال السخرة  والعمل اإلجباري 

 :المبدأ الخامس 

 اإللغاء  الفعلي لعمل األطفال 

 :المبدأ السادس

 القضاء علل التمييز في االستخدام والمهنة 

 :ونؤكد التزامنا مرة وانٌة بأننا من خالل انتسابنا إلى

 .جمعٌة التطوٌر للخٌر عملنا على إقامة ورشة  تدرٌبٌة فً تدرٌب العمل الطوعً - 1

المشاركة فً لجنة المشارٌع التدرٌبٌة  للموارد البشرٌة  : جمعٌة الموارد البشرٌة- 2

 المشاركة فً الطاولة المستدٌرة 

للتمٌز فً )وهً جمعٌة أهلٌة غٌر حكومٌة تم تدرٌب مشرفات :جمعٌة حفظ النعمة - 3

 (رعاٌة الٌتٌم 

جمعٌة األمل تدرٌب المشرفٌن على كٌفٌة التعامل مع  مرضى التوحد  ودورة فً - 4

 مهارات التواصل 

 (دورة فً الهندسة النفسٌة )لدعم أطفال السرطان :جمعٌة فرح - 5

 (عمل الفرٌق)تدرٌب جمعٌة الكنٌسة األرووذكسٌة - 6

وال ٌقتصر عمل المركز على التدرٌب فقط بل ٌعمل على عملٌتً الرصد والتقٌٌم كما ذكرنا 

 .سابقا  

ونحن كمركز ٌرفض أي شكل من أشكال السخرة أو العمل اإلجباري حتى أبسط األعمال 

 كالحراسة أو التحمٌل أو التنظٌف كما ٌرفض عمل األطفال 
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  لتدرٌبهم وتأهٌلهم للدخول فً  INTERNSHIPٌتطوع المركز بتدرٌب طالب الجامعة - 

 سوق العمل 

 :ٌحرص على تطبٌق قواعد السالمة العامة من خالل وجود - 

 طفاٌات حرٌق - 

 وجود خزانة إسعافات أولٌة - 

وتحتسب ساعات العمل حسب متطلبات القواعد والنظم المحلٌة فً الجمهورٌة العربٌة - 

 السورٌة 
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 البيئة

يتعين علل الممسسات التجارية التشجيع علل اتباع نهج وقائي ازاء جميع  :المبدأ السابع

 التحديات البيئية 

 االضطالع بمبادرات لتشجع وتوسيع المزيد من المسمولية البيئية  :المبدأ الثامن

 التشجيع علل تطوير ونشر التكنولوجيا الصديقة للبيئة  :المبدأ التاسع

 :فً إطار التوجه العالمً للحفاظ على البٌئة ٌعمل المركز على

  استخدام األجهزة الموفرة للطاقة كاستخدام مصابٌح توفٌر القدرة  -

 :وقد انتسب مؤخرا فرٌق المركز لجمعٌة السورٌة للبٌئة ومن أهم أهدافها -

  الحفاظ على البٌئة  -

 العمل ضمن حدٌقة بٌئٌة موالٌة تحافظ على األكسجٌن   -

الحفاظ على النظافة ونظافة مدننا من خالل حمالت التوعٌة والدورات التدرٌبٌة  -

 الخاصة بهذا المجال

منع التدخٌن داخل مكان العمل وتعتبر بٌئة المركز بٌئة صحٌة من حٌث دخول  -

 الشمس بشكل جٌد إلى القاعات التدرٌبٌة والمكاتب 

وكما ٌتابع المركز المحاضرات والندوات المعنٌة بنشر الوقافة البٌئٌة السورٌة تلك الدورات 

 التً تنشر الوقافة البٌئٌة موضحة اور التلوث البٌئً عالمٌا ومحلٌا 

كما وٌقوم فرٌق المركز كما كل عام بمبادرات شخصٌة فً مجال النظافة البٌئٌة وعمل على 

 تنفٌذ حملة تنظٌف واسعة شملت العدٌد من المدن واألحٌاء

  :المبدأ العاشر

يتعين علل الممسسات التجارية العمل علل مكافحة الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك 

 االبتزاز والرشوة 

ونحن كمركز تدرٌبً  ٌنفذ دورات تدرٌبٌة تطوٌرٌة ٌكون المدٌر العام للمركز الدولً للبناء 

اإلنسانً محاضرا ومدربا للعدٌد من الدورات فً اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد ومنفذ 

لمشروع تبسٌط اإلجراءات وٌنفذ جمٌع الدورات التدرٌبٌة القائمة على الشفافٌة وال ٌمكن أن 

 ننفذ أي دورة تدرٌبٌة تحت غطاء الرشوة أو المحسوبٌة 


