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 المركز الدولي للبناء اإلنساني  اسم الشركة:

  21/1/2017 :التاريخ

 كفرسوسة – دمشق العنوان:

   10  عدد الموظفين:       الجمهورية العربية السورية البلد: 

 

 لمحة عن طبيعة عملنا:

وإدارة  االستشققارا انطلققق المركققد الققدولا للبنققاي اينسققانا تققا مجققاي التققدري  وت ققدي  

 1996 /منذ عا  ورصدها وت ييمها العمليا  التدريبية وإعدادها

تقا   79620أصقوال  بقر   /نحن مركد تدري  ودراسا  واستشارا  مقرص   -

 سوريا

  M 106703مركد تدري  استشاري مرص  أصوال تا ماليديا بر    -

 /1779ر ق    ن بموجق  اتفا يقة تعقاونالمركد الوحيد المعتمد مقن جامعقة تشقري -

  2007/9/2من تاريخ 

 111276 /المكت  العلما المعتمد للدمالة العربية لبرامج التعل  المستمر  ر     -

 22/4/2007تاريخ 

لققادارة والعلققو  النفسققية   مصققدر شققهادا   معتمققد مققن هيلققة البققورد ا مريكققا -

 موث ة أصوال  

  تدريبا عضو بميثاق ا م  المتحدةأوي مركد  -

 مدر  متصص  تا المجاال  التالية : 75يض  المركد أكثر من  -

 

 ايدارية (1

 يةال انون (2

 المالية (3

 اللغوية (4

 الهندسية (5

 التربوية (6

 ايعالمية (7

 الصحية  (8
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  رابقةنعتبر من أ قد  المراكقد التدريبيقة تقا سقوريا التقا دربق  ال طقاي الحكقوما و قد نفقذنا 

يديقد  دربنقا مقاو االصتصاصقا بمصتلق  والصقا  دورة تدريبية لل طاي الحكقوما  (1470)

بايضقاتة إلقم متقدربين تقا دوي الحكوما والصقا   ينمتدر  تا ال طاع (160000)عن 

  عربية أصرى 

 

 الجهات التي دربها فريق التدريب في المركزأهم 

 )  جامعة الدوي العربية ) إدارة التدري 

    المنظمة العالمية لرعاية الطفولةUNICEF 

  صندوق ا م  المتحدة اينمالا للمرأةUNIFEM 

  مشرويGTZ ا لمانا 

 منظمة الهالي ا حمر الدولية 

  )مجلس البحث العلما )سلطنة ُعمان 

 )ودارة التربية والتعلي  )سلطنة ُعمان 

 )ودارة التعلي  العالا )سلطنة ُعمان 

  المدنية )سلطنة ُعمان(ودارة الصدمة 

 )ودارة اال تصاد )سلطنة ُعمان 

 )ودارة التجارة والصناعة )سلطنة عمان 

 )ال وى البحرية )سلطنة عمان 

 )هيلة الث اتة والفنون )سلطنة ُعمان 

 )ديوان البالط السلطانا )سلطنة ُعمان 

 )شؤون البالط السلطانا )سلطنة ُعمان 

 )المكت  السلطانا )سلطنة ُعمان 

 العامة لاذاعة والتلفديون سلطنة عمان الهيلة 
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 )الهيلة العامة للصناعا  الحرتية )سلطنة ُعمان 

  شركة حياه وتر سلطنة عمان 

 )المجلس العالا للتعلي  ) طر 

 )المجلس ا علم لشؤون ا سرة ) طر 

 )مركد االعداد الوظيفا ) طر 

  العالا تا السودان  ودارة التعلي 

  ودارة الصارجية تا السودان 

 )المركد ا وربا للمعلوماتية )ا ردن 

 ) ودارة الصارجية )ا ردن 

 ( ا ردنمكات  التشغيي) 

 )مكت  التصطيط أمانة عمان)ا ردن 

  )معهد كامبردج لادارة )ا ردن 

  معهد تصطيط الدولة 

 سوريا(-جامعة تشرين-ودارة التعلي  العالا( 

 )ودارة التربية )سوريا 

 سوريا(-المؤسسة العامة للمياه-ودارة اينشاي والتعمير( 

 ) ودارة الداصلية )سوريا 

 )ودارة السياحة )سوريا 

 )ودارة الشؤون االجتماعية )سوريا 
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 مشاريع المركز التطويرية المنفذة :

 (Bscمشروي عيادا  شبا  سورية ت يي   ا داي بطري ة الــ) (1

 مشروي االحترا  الوظيفا (2

 البحث العلما )سلطنة عمان(  مشروي مجلس (3

  مشروي الصدمة المدنية تا محاكا  التجربة الماليدية تا التصطيط االستراتيجا (4

 (التربية ودارة –تشرين  جامعة – دل )محاتظة إ تدري  مدر  تربوي (5

 مشروي دبلو  الموظ  الجديد (6

 مشروي التطوير ايداري (7

 مشروي بطا ا  ا داي المتوادن (8

 ايجرايا  الحكومية والتحوي إلم الحكومة االلكترونيةمشروي تبسيط  (9

 مشروي التمكين ايداري لل طاي البلدي  (10

 مشروي منظومة إدارة ا دما   (11

   ()بالتعاون مع منظمة اليونيس مشروي تدري  مدر  منهج صحا  (12

 )بالتعاون مع محاتظة وودارة التربية (مشروي ايذاعة المدرسية   (13

 مشروي نظراي التصطيط   (14

 مشروي دراسة االحتياجا  التدريبية )المركد اي ليما للطفولة المبكرة (  (15

 مشروي دراسة االحتياجا  التدريبية )ودارة الشؤون االجتماعية والعمي(  (16

 مشروي نادي ال راية السريعة )ودارة الث اتة(  (17

 المساهمة تا مؤتمر الموارد البشرية تح  شعار إعداد ال ادة والمديرين  (18
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 لدعمبيان ا

ة لالتفقاق العقالما تقا مجقاال  ح قوق العشرإن المركد الدولا للبناي اينسانا يدع  المبادئ 

 اينسان والعمي والبيلة ومكاتحة الفساد  

نشقر ببنقاي اينسقان و تعنقمالتقا  المركقد وإسقتراتيجيةنحن ومن صالي بحثنقا وسقعينا القداع  

 كمورد ها   (العنصر البشري )اتة االستدامة كان هدتنا ث 

والتواصي الفعاي ممقا  يقؤدي النفسية  صلق بيلة تتوتر تيها الراحة ي  عملنا كفريق متكامي إن

مسقاهمتنا ظرو  العمي من حيث التوصي  وا تمتة والمتابعة وهدتنا من ذلق   تحسين  إلم

تققا الوصققوي لمجتمققع أكثققر تطققورا وتنميققة 

 بالمسؤولية وإحساسا

  :واضحا ويتجلم ذل  

  بالدورا  التدريبية 

  المشاريع التطويرية 

  عملية الرصد والت يي  

   المؤتمرا  والندوا 

ينفققذها المركققد ممققا جعققي ث ققة العمققالي  التققا 

 ي دمه المركد   يو  بما تدداد يوما  بعد 

وأما عن تواصلنا مقع الجمعيقا  ا هليقة تق ن 

لت قدي  يقد تلق  الشقرالف تقا المجتمقع لتريق العمي تا المركقد ينفقذ دورا  تيهيليقة وتدريبيقة 

  ونوا تاعلين تا المجتمعتا البحث عن طا اته  وأتكاره  ليكالعون والمساعدة له  

 

 المدير العا 
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 حقوق اإلنسان

 :المبدأ األول

 يتعين على المؤسسات التجارية دعم واحترام وحماية حقوق اإلنسان المعلنة دوليا  

 المبدأ الثاني:

 أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسانالتأكد من 

لقم إن المركد الدولا للبناي اينسانا مؤمن وملتد  بالمساواة بقين الجميقع وينبقذ أي تمييقد ع

 انسانايالعرق  أو أوالطالفة  الدين أساس

 ويبدو ذل  االلتدا  واضحا  داصليا  وصارجيا  

أما داصليا  تيتجلم بين الموظفين وعال اته  تيما بينه  التا يسودها جقو مقن ا لفقة والتواصقي 

 والتنوي الدينا والطالفا وذل  بالتعا د مع مدربين من كاتة الفلا  الفعاي 

وأمققا صارجيققا يبققدو االلتققدا  بالمسققاواة مققع العمققالي واضققحا  مققن صققالي ت ققدي  التققدري  لكاتققة 

   ا ديان والطوال 

وبمققققا أن المركققققد مققققرص   -

ومسققجي يلتققد  بيصققوي العمققي 

 التدريبا 

ونحققن حريصققون علققم إ امققة 

دورا  توعيقققققة تعنقققققا بنشقققققر 

القققققوعا والتعريققققق  بح قققققوق 

اينسقققققققان وحضقققققققور كاتقققققققة 

الفعاليققا  والنشققاطا  المحليققة 

التقققا تغطقققا هقققذا النقققوي مقققن 

 الث اتة  
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 اليد العاملة

 المبدأ الثالث

الفعلةي بةالحق  واالعتةرا تكةوين الجمعيةات  التجارية احترام حريةة يتعين على المؤسسات

 .في المساهمة الجماعية

 المبدأ الرابع

 .ع أشكال السخرة  والعمل اإلجباريالقضاء على جمي

 المبدأ الخامس :

 .الفعلي لعمل األطفال اإللغاء 

 المبدأ السادس:

 .والمهنة االستخدامالقضاء على التمييز في 

 :التدامنا مرة ثانية بيننا من صالي انتسابنا إلمونؤكد 

 إ امة ورشة  تدريبية تا تدري  العمي الطوعا عملنا علم جمعية التطوير للصير  -1

مققوارد البشققرية لل : المشققاركة تققا لجنققة المشققاريع التدريبيققة  جمعيققة المققوارد البشققرية -2

 المشاركة تا الطاولة المستديرة 

للتميققد تققا )تققدري  مشققرتا  تقق  وهققا جمعيققة أهليققة ويققر حكوميققة  جمعيقة حفققظ النعمققة: -3

 (رعاية اليتي 

تققدري  المشققرتين علققم كيفيققة التعامققي مققع  مرضققم التوحققد  ودورة تققا  ا مققيجمعيققة  -4

 مهارا  التواصي 

 لدع  أطفاي السرطان )دورة تا الهندسة النفسية ( جمعية ترح : -5

 )عمي الفريق(تدري  جمعية الكنيسة ا رثوذكسية  -6
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كمقا ذكرنقا ت ط بي يعمي علم عمليتا الرصقد والت يقي  علم التدري   ال ي تصر عمي المركد

 ساب ا 

 ا عمقاينحن كمركد يقرت  أي شقكي مقن أشقكاي السقصرة أو العمقي ايجبقاري حتقم أبسقط 

 كما يرت  عمي ا طفاي كالحراسة أو التحميي أو التنظي  

 

 وتققيهيله  للققدصوي تققا لتققدريبه   INTERNSHIPيتطققوي المركققد بتققدري  طققال  الجامعققة  -

  سوق العمي

 :من صالي وجود يحر  علم تطبيق  واعد السالمة العامة  -

 ق طفايا  حري -

  أولية إسعاتا وجود صدانة  -

يقة وتحتس  سقاعا  العمقي حسق  متطلبقا  ال واعقد والقنظ  المحليقة تقا الجمهوريقة العرب -

  السورية
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 البيئة

:يتعين على المؤسسات التجارية التشجيع على اتباع نهج وقائي ازاء جميةع  المبدأ السابع

 التحديات البيئية 

 االضطالع بمبادرات لتشجع وتوسيع المزيد من المسؤولية البيئية : الثامن المبدأ

 :التشجيع على تطوير ونشر التكنولوجيا الصديقة للبيئة  التاسع المبدأ

 :التوجه العالما للحفاظ علم البيلة يعمي المركد علم إطارتا 

 استصدا  ا جهدة الموترة للطا ة كاستصدا  مصابيف توتير ال درة   -

 :أهداتهاو د انتس  مؤصرا تريق المركد لجمعية السورية للبيلة ومن أه   -

 الحفاظ علم البيلة   -

  ا كسجين العمي ضمن حدي ة بيلية مثالية تحاتظ علم  -

ا  التدريبيققة الحفققاظ علققم النظاتققة ونظاتققة مققدننا مققن صققالي حمققال  التوعيققة والققدور -

 الصاصة بهذا المجاي

لعمققي وتعتبققر بيلققة المركققد بيلققة صققحية مققن حيققث دصققوي امنققع التققدصين داصققي مكققان  -

   التدريبية والمكات  الشمس بشكي جيد إلم ال اعا

وكما يتابع المركد المحاضرا  والندوا  المعنية بنشر الث اتة البيلية السقورية تلق  القدورا  

  ومحليا   ثر التلوث البيلا عالميا  لتا تنشر الث اتة البيلية موضحة أا

بمبادرا  شصصية تا مجاي النظاتة البيلية وعمي علم كما كي عا    تريق المركد و كما وي

 تنفيذ حملة تنظي  واسعة شمل  العديد من المدن وا حياي

 : المبدأ العاشر

يتعةةين علةةى المؤسسةةات التجاريةةة العمةةل علةةى مكافحةةة الفسةةاد بجميةةع أشةةكال  بمةةا فةةي ذلةة  

 االبتزاز والرشوة 

نحن كمركد تدريبا  ينفذ دورا  تدريبية تطويرية يكون المدير العا  للمركقد القدولا للبنقاي 

اينسانا محاضرا ومدربا للعديد من الدورا  تا ايصقالح ايداري ومكاتحقة الفسقاد ومنفقذ 

 أنالشفاتية وال يمكن  ال المة علمجميع الدورا  التدريبية  وينفذ ايجرايا لمشروي تبسيط 

 ية تح  وطاي الرشوة أو المحسوبية ي دورة تدريبننفذ أ


