


اإلعالن عن برنامج  «سفير 
مناصر للجهود الدولية في 

مكافحة وباء فيروس 
كورونا الجديد19».

06
إطالق «تحالف استجابة 

الدولي لإللتزام 
المجتمعي». 

05
حملة تعريفية بالجهود المسؤولة 
التي أنقذت العالم إبان مكافحتها 

لوباء فيروس كورونا الجديدعبر 
وسائل التواصل اإلجتماعي.

إطالق «مرصد وكالة 
استجابة إلدارة األزمات 

والكوارث».
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تدشين كتاب «جهود 

مسؤولة أنقذت 
العالم».

جائزة االستجابة الدولية 
للجهود األكثر فاعلية 

في مكافحة وباء 
فيروس كورونا الجديد19

03

الفعاليات
الـرئيسـة
للحملــــة 

الحملـة الدوليــة لمناصــرة جهــود
االستجابة مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد 19

تحت شعار | جهود مسؤولة أنقذت العالم
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شاركنـا تـرشيحـك للفـائـزيــن
من الدول والجهات والمنظمات واألفراد

جائزة اإلستجابة الدولية للجهود األكثر فاعلية
فــي مكافحــة وبــاء فيروس كـورونـا الجديــد19

حتت �شعار
جه�د م�س�ؤولة اأنقذت العامل



010203

04050607

الرت�شيح لفئات اجلائزة مفتوح 
للجهات اجلكومية واخلا�شة 

واملجتمعية واخلريية والأفراد 
من جميع دول العامل.

ميكن اأن يتم الرت�شيح جلهات 
واأفراد على امل�شتوى الوطني 

اأو الدويل.

�شيتم تكرمي الفائزين بتاريخ 
25 �شبتمرب 2020م يف اليوم 
العاملي للم�شوؤولية املجتمعية.

ميكن اأن يتم الرت�شيح من قبل 
اجلهة لذاتها اأو ميكن اأن تتم 

عملية تر�شيح اآخرين للجائزة.

يتم تقدمي الرت�شيح معززا 
ب�شواهد من م�شتندات/ �شور/

مواد فلمية/تقارير اأو نحوه.

يتم الرت�شيح عرب الرابط 
اخلا�ص باجلائزة يف الفرتة 
مابني 25 مار�ص- 25 يونيو 

2020م.

يحق لكل مقدم طلب الرت�شيح/ 
الرت�شح لفئات اجلائزة اأن يقدم 

طلبا واحدا فقط ، وميكن اأن 
ير�شح/ يرت�شح لأكرث من فئة.

آلــيــات
الترشيح
للجائــزة 
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فئــة ال�سخ�سية 
القيادية ال�سرفيــة

فئــة الـجهــة الـحك�مية 
الـمتميزة

فئة اجلهة املجتمعية/ 
الــخريية الـمتميـزة

فئة الأفراد من اأ�سحاب 
الـمبادرات الـمتميزة

فئــة الـم�س�ؤول 
الـحك�مـي الـمتميز

فئــة الــجهــة الــخا�سة 
الـمتميزة

فئة املنظمة/الهيئة 
الــدوليــة الـمتميزة

فئــة الـمدينــة الأكثــر 
متيــزا

فئــــات الجـــائــــزة للمتميزين في إدارة جهود االستجابة لمكافحة 
وباء فيروس كارونا الجديد.
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منح الفائزين »جائزة الإ�ستجابة الدولية 
للجه�د الأكرث فاعلية يف مكافحة وباء فريو�س 

ك�رونا اجلديد«.

تخليد اأعمال الفائزين ال�شجاعة يف كتاب 
»جه�د م�س�ؤولة اأنقذت العامل« والذي �شيتم 
اإ�شداره مبنا�شبة الإحتفال بتكرمي الفائزين.

التعريف مببادرات الفائزين ال�شجاعة يف اإنقاذ العامل من خالل جهودهم 
يف مكافحة وباء فريو�ص كارونا يف »مر�سد وكالة ا�ستجابة لإدارة الأزمات 

والك�ارث«، والذي �شيتم اإطالقه تخليدا لهذه اجلهود.

تقليد الفائزين بـ »و�سام ال�سجاعة الدويل« 
والذي �شيمنح للفائزين من موؤ�ش�شات واأفراد 

من اأ�شحاب الأعمال ال�شجاعة يف  اإدارة 
جهود مكافحة وباء فريو�ص كارونا اجلديد 

بفاعلية.

 سيتـم تكريــم الفائزيـــن باآلتــي:
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 فعاليــات مصاحبــة :

2 134
توقيع ن�شخ من كتاب 

»جهود م�شوؤولة اأنقذت 
العامل« والذي �شيتم 

اإ�شداره مبنا�شبة 
الإحتفال بتكرمي 

الفائزين.

اإطالق »مر�شد
وكالة ا�شتجابة
لإدارة الأزمات

والكوارث

حملة  تعريفية  باجلهود 
امل�شوؤولة التي اأنقذت 

العامل اإبان مكافحتها 
لوباء فريو�ص كورونا 

اجلديدعرب و�شائل 
التوا�شل الإجتماعي.

الإعالن عن �شفراء 
منا�شرون للفعاليات 

من �شخ�شيات 
عربية ودولية رفيعة 

امل�شتوى .

7



للتقدم للترشيح/ الترشح يرجى الدخول إلى الرابط عبر الموقع اإللكتروني
www.regionalncsr.com

أو التواصل  لإلستفسار  عبر البريد اإللكتروني
info@regionalncsr.com


