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ال�شراكة  ملبادرات  �شعود  اآل  بن عبدالعزيز  بنت عبداهلل  الأمرية عبري  امللكي  ال�شمو  »جائزة �شاحبة  ياأتي اطالق 
املجتمعية  بالدول العربية« برعاية فخرية من قبل  �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
�شعود ال�شفري الدويل للم�شوؤولية املجتمعية ، لتوؤكد اأن �شموها يحفظها اهلل ت�شري على خطى والدها خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود )يرحمه اهلل( يف رغبتها للم�شاهمة يف تنمية املجتمعات العربية 
هذه  وبني  بع�شا،  بع�شها  وال�شالمية  العربية  املجتمعات  بني  والتاآلف  ال�شراكة  روح  تعزيز  عرب  ل�شاحلها  والعمل 
بادر  والذي  الإن�شانية«  »ملك  بلقب  والذي حظي  اهلل   يرحمه  والدها  بخطوات  متاأ�شية  اأجمع،  والعامل  املجتمعات 

بتقدمي الكثري من املبادرات التي وجدت قبول وا�شعا على امل�شتويني الوطني والدويل.

عىل خطى 
خــادم الحرميــن 

الشـريفيــن 

امللك عبدالله 

بن عبـدالعزيـز 

آل سـعــــود 

)يرحمه الله(
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اإبان مراحل  �شعود )يرحمه اهلل(  اآل  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  ال�شريفني  مبادرات خادم احلرمني  اأهم  ومن 
واخلريية«  الإن�شانية  لالأعمال  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  »ملوؤ�ش�شة  تاأ�شي�شه  حياته، 
وذلك يف اإطار الأعمال الإن�شانية التي متيز بها .كما متيزت م�شريته الإن�شانية مببادرات اأخرى منها: تفقده لأحوال 
الفقراء واملعوزين اإلى حد زيارته �شخ�شيًا ملنازلهم املتوا�شعة والعمل على حت�شني اأو�شاعهم وهو ما ح�شل بالفعل 
عندما مت اإن�شاء »�شندوق الفقر« ثم ا�شتحداث »هيئة الإ�شكان »التي من مهامها اإقامة م�شاكن للمحتاجني ممن ل 
منازل لهم. كما قام يرحمه اهلل  باإن�شاء »موؤ�ش�شة امللك عبداهلل لوالديه« التي من مهامها رعاية املعوزين والفقراء، 
ال�شكنية يف خمتلف مناطق اململكة وتوزيعها ملن ل ميلكون  الوحدات  الكثري من  باإن�شاء  املوؤ�ش�شة  حيث قامت هذه 

منازل خا�شة لهم. 
اأ�شحاب احلالت املر�شية امل�شتع�شية ومعاجلتهم على  اأوامر ملكية برعاية  كما داأب يف منا�شبات كثرية باإ�شدار 
نفقته اخلا�شة كعمليات ف�شل التوائم ال�شياميني، ثم قيامه مبتابعة حالتهم بل وزيارتهم يف امل�شت�شفيات. وكذلك 

كان يحر�ص على  مد يد العون لأ�شحاب الكوارث يف خمتلف دول العامل .
اإن  خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل دخل قلوب النا�ص بتوا�شعه وحمبته، وكان يرحمه اهلل قامة يف البذل 
والعطاء واجلود وال�شخاء، ومواقفه كلها ذات طابع اإن�شاين خريي اإ�شالمي، وهذا ما جعل اجلميع ي�شعرون بحزن 

�شديد لفراقه.
وتاأتي اليوم كرميته �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود لتوؤكد امتداد هذه الروح 
اخلريية يف اأ�شرتها الكرمية، من خالل تبنيها جائزة عربية لأف�شل املمار�شات يف جمال ال�شراكة املجتمعية، بهدف 

حث املوؤ�ش�شات والأفراد لدعم هذه املمار�شات والتي �شتنعك�ص ايجابا على ق�شايا التنمية يف الدول العربية.
كما اأن تبني �شموها لهذه اجلائزة الرائدة يوؤكد حر�شها على تفعيل دورها ب�شورة م�شتدامة، ب�شفتها �شفرية دولية 

للم�شوؤولية املجتمعية.
ف�شكرا ل�شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود على هذه املبادرة الكرمية.

 اإدارة اجلائزة
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ماهية الجائزة:
امل�شتفيدة  للفئات  املجتمعية  ال�شراكة  تعزيز  املبادرات اخلالقة يف  اأ�شحاب  وت�شجيع  برعاية  تعنى  عربية  جائزة 
من برامج الرعاية وال�شمان الجتماعي يف الدول العربية وبني موؤ�ش�شات املجتمع �شواء كانت حكومية اأو خا�شة اأو 

جمتمعية.
ماذا يقصد بالفئات المستفيدة من برامج الرعاية والضمان االجتماعي؟
اأو  احلكومية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  من  �شواء  الجتماعي  وال�شمان  الرعاية  بربامج  امل�شمولة  الفئات  بهم  يق�شد 
اخلا�شة اأو املجتمعية، وميكن اأن ت�شمل اأ�شحاب املبادرات املعززة لتحقيق ال�شراكة املجتمعية لهذه الفئات امل�شتفيدة 

من برامج الرعاية وال�شمان الجتماعي وهم:
كبار ال�شن  •  

الأيتام  •  
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  •  

جمهويل الأبوين اأو اأحدهما  •  
الأرامل  •  

املطلقات   •  
اأ�شحاب الدخل املحدود  •  

اأ�شحاب الأمرا�ص املزمنة  •  
املتعافني من الإدمان  •  

املت�شررين من الأزمات والكوارث الإن�شانية.  •  

جائزة صاحبة السمو الملكي
األميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

لمبادرات الشراكة المجتمعية  بالدول العربية

)عن والدها خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه(
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من يحــق له أن يتقــدم للجـائـــزة :
يحق للفئات الآتية التقدم للجائزة، ب�شرط اأن تكون موؤ�ش�شاتهم مرخ�شة ر�شميا، وم�شى على عملها ثالث �شنوات 
على الأقل، ومقرها يف اإحدى الدول العربية، واأن تكون املبادرة املتقدم بها للجائزة قائمة فعال واأن يكون عمرها 

�شنة واحدة على الأقل، وميكن اأن تكون هذه اجلهة من :
• املنظمات الدولية • املوؤ�ش�شات املجتمعية     • املوؤ�ش�شات اخلا�شة   

فئـــات الجائــــزة:
وال�شمان  الرعاية  برامج  امل�شتفيدة من  للفئات  املجتمعية  لل�شراكة  املعززة  العربية  »املوؤ�ش�شة اخلا�شة  ففئة   •  

الجتماعي«.
وال�شمان  الرعاية  برامج  امل�شتفيدة من  للفئات  املجتمعية  لل�شراكة  املعززة  العربية  املجتمعية  »املوؤ�ش�شة  فئة   •  

الجتماعي«.
وال�شمان  الرعاية  برامج  من  امل�شتفيدة  للفئات  املجتمعية  لل�شراكة  املعززة  العربية  الدولية  »املوؤ�ش�شة  فئة   •  

الجتماعي«.
 الجوائز المخصصة للفائزين:-

مت حتديد ثالث جوائز للفائزين بهذه اجلائزة يف دورتها الأولى وذلك وفق الت�شنيف الآتي:
الجائزة األولى: 9000 دولر اأمريكي بالإ�شافة اإلى درع و�شهادة تقدير، وتكاليف م�شاركة وا�شت�شافة اجلهة 

الفائزة حل�شور حفل التكرمي.
اإلى درع و�شهادة تقدير، وتكاليف م�شاركة وا�شت�شافة اجلهة  اأمريكي بالإ�شافة  6000 دولر  الثانية:  الجائزة 

الفائزة حل�شور حفل التكرمي.
اإلى درع و�شهادة تقدير، وتكاليف م�شاركة وا�شت�شافة اجلهة  اأمريكي بالإ�شافة  5000 دولر  الثالثة:  الجائزة 

الفائزة حل�شور حفل التكرمي.
مجاالت الجائزة :

يتقدم الراغبون لهذه اجلائزة عرب تو�شيح دورهم يف تعزيز ال�شراكة املجتمعية للفئات امل�شتفيدة من برامج الرعاية 
وال�شمان الجتماعي يف جمال من هذه املجالت الأربعة:

دور القيادة يف تعزيز ال�شراكة املجتمعية للفئات امل�شتفيدة من برامج الرعاية وال�شمان الجتماعي  • 
التقنية وتوظيفها يف تعزيز ال�شراكة املجتمعية للفئات امل�شتفيدة من برامج الرعاية وال�شمان الجتماعي.  • 

البناء املوؤ�ش�شي املعزز لل�شراكة املجتمعية للفئات امل�شتفيدة من برامج الرعاية وال�شمان الجتماعي.  • 
مبادرات وطنية اأو دولية معززة لل�شراكة املجتمعية للفئات امل�شتفيدة من برامج الرعاية وال�شمان الجتماعي.  • 
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معاييــر الجـائــزة ومتطلبــات التقــدم لهــا:
التقدم مفتوح للجائزة للموؤ�ش�شات اخلا�شة اأو املجتمعية اأو الدولية من جميع الدول العربية.  •  

يجب على املتقدم اأن يختار جمال من املجالت الأربعة للجائزة، ويقدم و�شفا لدور مبادرته القائمة يف تعزيز   •  
ال�شراكة املجتمعية للفئات امل�شتفيدة من برامج الرعاية وال�شمان الجتماعي، �شواء كان ذلك على امل�شتوى 
الوطني اأو العربي اأو الدويل، عن اأن ليزيد و�شف املبادرة عن )1000( كلمة، وميكن اأن يرفق مع هذا الو�شف 

.) WORD ( شور اأو اأفالم اأو تقارير تدعم طلب التقدم للجائزة. على اأن يقدم و�شف املبادرة ب�شيغة�
تقدم املوؤ�ش�شات املتقدمة للجائزة ملف تعريفي عن هذه املوؤ�ش�شة وكذلك ترخي�شها الر�شمي.  •  

اآخر موعد ل�شتالم طلبات التقدم للجائزة تاريخ  ٢0 يناير ٢0٢0م.  •  
تقدم املوؤ�ش�شات تفوي�شا ملمثل عنها ملتابعة �شوؤون اجلائزة، كما حتدد من �شيمثلها عند اإعالن النتائج وا�شتالم   •  

اجلائزة.
�شيتم الإعالن عن اأ�شماء الفائزين وتكرميهم بتاريخ 1 فرباير ٢0٢0م �شمن فعاليات »امللتقى التا�شع ل�شركاء   •  

ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية« والذي �شيقام بدولة الكويت باإذن اهلل تعالى.

 الهيئة االستشارية للجائزة:
ي�شرف على اجلائزة �شخ�شيات اأكادميية ومهنية رفيعة امل�شتوى من الدول العربية.
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عبير بنت عبدالله.. سيرة نابضة بالعطاء

النسـب واألســـرة
•   ال�شم: عبري بنت عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �شعود، البنة العا�شرة من اأبناء امللك عبد اهلل 

بن عبدالعزيز اآل �شعود .
•   الوالدة: �شاحبة ال�شمو الأمرية ح�شة بنت طراد ال�شعالن.

•  الزوج: �شاحب ال�شمو امللكي الأمري فهد بن تركي بن عبد العزيز اآل �شعود، قائد القوات امل�شرتكة لتحالف 
دعم ال�شرعية يف اليمن.

األبنــــــاء:
•  �شاحب ال�شمو امللكي الأمري عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اآل �شعود نائب اأمري منطقة اجلوف.
•  �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية نورة بنت فهد بن تركي، متزوجة من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري م�شعل بن �شلطان بن 
عبد العزيز اآل �شعود ولها من الأبناء �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية مو�شي، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان.

•    �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية اجلوهرة بنت فهد بن تركي بن عبدالعزيز اآل �شعود .
•  �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شارة بنت فهد بن تركي بن عبدالعزيز اآل �شعود .

 المؤهــل الدراســـي: 
 ) IUA( ح�شلت على ال�شهادة اجلامعية يف الديكور •

من  UNIVERSITY OF INTERNATIONAL AMERICA من بريطانيا

المناصـب والعضويـــات
•  الرئي�ص الفخري للمنظمة العربية لل�شالمة املرورية، واأول امراأة تتولى املن�شب يف تاريخ املنظمة.

•  ال�شفري الدويل للم�شوؤولية الجتماعية.
•  رئي�شة جمل�ص املحافظني مليثاق املراأة العربية.

•  ع�شو �شرف يف مبادرة التنمية الإن�شانية امل�شتدامة وميثاق املراأة العربية.

السيرة الذاتية لصاحبة السمو الملكي
األميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
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•  رئي�شة جمل�ص اإدارة جمعية اأ�شايل التعاونية �شابقا. وهي املوؤ�ش�ص مل�شروع العبية .
•  الرئي�شة الفخرية جلمعية رفقاء اخلريية لالأيتام بنجران �شابقا.

•  الرئي�شة الفخرية للجمعية ال�شعودية لطب ال�شدر لدى الطفال �شابقا.
•  الرئي�شة ال�شابقة جلمعية تبوك.

 األعمــال اإلنسانيــة والتطوعيــة
•  �شاركت �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عبري بنت عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود  يف افتتاح العديد من املنا�شبات 

والفعاليات الجتماعية منها:
•  افتتاح �شوق خريي يف م�شت�شفى احلر�ص الوطني  عام 1994م  .

•  اأنابتها والدتها �شاحبة ال�شمو الأمرية ح�شة بنت طراد ال�شعالن يف تخريج طالبات عدة كليات عام 1995م.
مركز  نظمها  التي  العا�شرة  ندوة  فعاليات  ال�شعالن  ح�شة  الأمرية  ال�شمو  �شاحبة  والدتها  عن  نيابة  افتتحت   •

البحوث باأق�شام العلوم والدرا�شات الطبية للطالبات بامللز يف الريا�ص، وحملت عنوان »الطب البديل .. رافد ل 
مناف�ص« عام ٢009م.

• �شاركت يف الذهاب اإلى احلد اجلنوبي يف منطقة جازان لدعم العوائل ال�شعودية النازحة بعد �شرب احلوثيني 
عام ٢009م.

الإعاقة  جمعية  نظمته  الذي  اململكة،  م�شتوى  على  حركيًا  للمعاقني  الثالث  اجلماعي  الزواج  حفل  يف  �شاركت   •
احلركية للكبار »حركية«، يف ق�شر الريا�ص لالحتفالت عام ٢01٢ م .

• �شاركت يف الحتفال اليوم العاملي ملتالزمة داون، الذي نظمه مركز ب�شمة اأمل لذوي الحتياجات اخلا�شة عام ٢01٢م.
• افتتحت نيابة عن والدتها �شاحبة ال�شمو الأمرية ح�شة بنت طراد ال�شعالن، امللتقى الوطني الأول لتوظيف الن�شاء 
بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، الذي نظمته اجلامعة عام ٢01٢م مب�شاركة اأكرث من ٢000 خريجة وطالبة.
• رعت حفل تد�شني لوحة اإجنازات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل يف جامعة الأمرية نورة عام ٢01٢ م، 

ودخلت اللوحة مو�شوعة جيني�ص كاأكرب لوحة م�شنوعة من الف�شيف�شاء يف العامل، .
• افتتحت ريادة امل�شاريع يف جامعة الأمرية نورة.

• كرمت اأكرث من ٢00 من اأمهات اليتام بنجران  ٢01٢م.
• رعت حفل افتتاح الق�شم الن�شائي بجمعية رفقاء اخلريية لالأيتام يف جنران، تزامنًا مع اليوم العاملي لليتيم يف 

فرباير ٢014 م، 
لدى  ال�شدر  ال�شعودية لطب  التي نظمتها اجلمعية  الأطفال،  لدى  بالربو  للتوعية  الأولى  الوطنية  • رعت احلملة 

الطفال عام ٢014م.
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•  رعت و�شاركت يف حفل لقاء الكافالت الرم�شاين الذي اأقامته جمعية »اإن�شان« بقاعة الأم�شيات يف فندق الفي�شلية 
بالريا�ص عام ٢015م.

•  �شاركت يف افتتاح العديد من امل�شاريع الكبرية وال�شغرية يف تبوك على امتداد ع�شر �شنوات عا�شتها يف املنطقة.
افتتحت معر�ص »م�شك رم�شان« ل�شاحبات امل�شاريع ال�شغرية ٢016 م.

•  افتتحت معر�ص »عرو�شتنا« الثاين الذي عر�ص اأحدث الت�شاميم والأزياء وكل ما يتعلق باملراأة وخا�شة العرو�ص 
يف فندق اململكة بالريا�ص عام ٢017م، .

• رعت افتتاح معر�ص »اأكاليل« الثاين،  يف فندق الفور�شيزون بالريا�ص عام ٢017 م .

التكـريـــــم
• ح�شلت �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عبري بنت عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود على جائزة ال�شيدة العربية 
الأولى يف متكني املراأة ودعم الأ�شر املنتجة، من موؤ�ش�شة املراأة العربية عام ٢017 م، تقديرًا جلهودها يف دعم 
كل مبادرة من �شاأنها الرتقاء بواقع املراأة والأ�شرة نـحو الأف�شل، مبا يعزز من قيم التكافل وتطوير القدرات 

واملواهب الإبداعية.
• منحت ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية ، �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عبري بنت عبد اهلل بن عبدالعزيز 
اآل �شعود و�شام »املراأة القيادية امل�شوؤولة اجتماعيًا لعام ٢017 م«، خالل موؤمتر املراأة الثاين للم�شوؤولية املجتمعية 

لعام ٢017 م يف البحرين.
امللكي  ال�شمو  ل�شاحبة  الرتبوية،  العلوم  الفخرية يف  الدكتوراه  �شهادة  بالأردن  الأهلية  •   منحت جامعة جر�ص 
الأمرية عبري بنت عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود عام ٢018 م ؛ اعرتافًا وتقديرًا من اجلامعة لدورها البارز 

يف دعم م�شرية البحث العلمي والعلم والعلماء يف العاملني العربي والإ�شالمي.
بن  عبداهلل  بنت  عبري  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة   UNGMP العاملي  املتحدة  الأمم  �شوق  منظمة  منحت    •
امل�شوؤولية  جمال  يف  جلهودها  ٢019م«؛  لعام  ال�شركاء  متكني  جمال  يف  التميز  »جائزة  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
الجتماعية، ودعم الأُ�شر املنتجة، واإن�شاء مركز ي�شم الأ�شر املنتجة حتت �شقف واحد يف فرتة زمنية حمدودة 
على نفقتها اخلا�شة، بالإ�شافة اإلى جهودها يف جمال ن�شر ثقافة ال�شالمة املرورية التي تقلدت فيها من�شب 

الرئي�ص الفخري للمنظمة العربية لل�شالمة املرورية.
•  منحت ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية ، �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عبري بنت عبد اهلل بن عبدالعزيز 
اآل �شعود، وثيقة التميز الدولية يف جمال امل�شوؤولية املجتمعيـة وفق الت�شنيف املهني العربي �شمن املائـة �شخ�شيـة 

عربيـة الأكرث تاأثريا يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية لعام ٢019م.
•  منحت ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية ، �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عبري بنت عبد اهلل بن عبدالعزيز 

اآل �شعود، الــجائــزة الأوربية يف جمـــال اأخالقيـــات الأعمــال
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• ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية هي موؤ�ش�شة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�شي�شها يف عام ٢007م 
وم�شجلة ر�شميا يف الوليات املتحدة الأمريكية. كما ح�شلت على ع�شوية برنامج التفاق العاملي لالأمم املتحدة يف 

عام ٢014م. ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.
لل�شركات  املجتمعية  امل�شوؤولية  حول  الوعي  م�شتوى  رفع  اإلى  الإجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تهدف   •

والأهلية  احلكومية  والقطاعات  واملوؤ�ش�شات،  لل�شركات  املجتمعية  امل�شوؤولية  تعزيز  على  والعمل  واملوؤ�ش�شات، 
واخلا�شة. 

• ت�شعى ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�شت�شارية، وتنفيذ 
جمالت  يف  املتخ�ش�شة  واملوؤمترات  امللتقيات  تنظيم  وكذلك  املتخ�ش�شة،  العمل  وور�ص  التدريبية  الربامج 

امل�شوؤولية املجتمعية، والتنمية امل�شتدامة واأخالقيات الأعمال واخلدمة املجتمعية والتطوع املوؤ�ش�شي.
معايري  مع  ومتوافقة  م�شوؤولة  واأن�شطتها  واأعمالها  ممار�شاتها  ت�شبح  اأن  على  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  م�شاعدة   •

التنمية امل�شتدامة.
• تعمل ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية على تنفيذ درا�شات وبحوث متخ�ش�شة، ا�شافة اإلى ا�شدار دوريات 
ومطبوعات متنوعة لتثقيف قطاعات الأعمال واملوؤ�ش�شات الأخرى مبمار�شات امل�شوؤولية املجتمعية وفقًا للمقايي�ص 

العاملية املعتمدة. 
الفاعلة يف  امل�شوؤولية املجتمعية  لتوفري مر�شد مهني ملمار�شات  الإجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  ت�شعى   •

املنطقة العربية.
لل�شركات،  امل�شوؤولة  واملمار�شات  باملبادرات  التعريف  على  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تعمل   •

اأ�شحابها، والقائمني  واملوؤ�ش�شات، والقطاعات احلكومية، والأهلية، وكذلك منظمات املجتمع املدين، وتقدير 
عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

الـشبكــة اإلقـليمـيـــة للمسـؤولـيــة االجـتـمـاعـيــة
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مــاهيـــــة البــرنـــامـــــج:
)CSR INTERNATIONAL AMBASSADOR( سفير دولي للمسؤولية اإلجتماعية

 تلجاأ ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية اإلى التعاون مع �شخ�شيات عامة لها مكانة يف منطقتها، للقيام ببع�ص 
الأعمــال ذات ال�شلــة بن�شــر مبــادئ امل�شــوؤولية الإجتماعية. ويطلق على هذه ال�شــخ�شية )�شــفري دويل للم�شــوؤولية 
الإجتماعية( ، وهو تكليف ت�شريفي مل�شاهري العامل من قبل املراكز املتخ�ش�شة املختلفة يف ال�شبكة الإقليمية. وهي 
لي�شت �شفة �شيا�شية دبلوما�شية كالتي يحملها �شفراء الدول املختلفة لدى الدول الأخرى. واأهداف هذا التكليف هو 
امل�شــاعدة يف دعم خمتلف الق�شايا التي تعاجلها ال�شــبكة الإقليمية للم�شــوؤولية الإجتماعية، �شواء كانت اجتماعية، 
اأو اإن�شــانية ، اأو اقت�شادية ، اأو متعلقة بالتنمية امل�شــتدامة ، اأو الإقت�شاد الأخ�شر. فالغر�ص من توظيف امل�شــاهري ، 
اأن �شهرتهم ت�شاهم يف ن�شر الوعي والدعم جتاه هذه الق�شايا. وميكن لهذا التكليف اأن يكون على م�شتوى دويل، اأو 

اإقليمي، اأو حملي، يف نطاق دولة ال�شخ�شية ال�شهرية.

أهـــداف البــرنــامــج:
1- توظيف امل�شاهري من ال�شخ�شيات املتخ�ش�شة يف جمالتها، للتعريف مببادئ امل�شوؤولية املجتمعية، والإقت�شاد الأخ�شر، 

والتنمية امل�شتدامة التي تبنتها ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية ، كموجهات عامة لأن�شطتها وخدماتها.
٢- تكرمي ال�شخ�شيات امل�شوؤولة، وامللتزمة التزاما ايجابيا جتاه جمتمعها ، وبيئات اأعمالها، والتعريف باإجنازاتها،  

حمليا ودوليا.
3- العمــل علــى تاأ�شي�ــص مظلــة مهنيــة ، جتمــع ال�شــفراء يف ملتقى �شــنويًا، يتم بحــث اآليات ن�شــر املبادئ ال�شــامية 

للم�شوؤولية املجتمعية داخل املجتمعات، وخا�شة املجتمعات العربية والإ�شالمية.
4- ا�شتثمار طاقات، ومواهب، ومعارف ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية الإجتماعية يف دعم جمالت اخلدمة املجتمعية.




