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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الإن�سانية  للدبلوما�سية  الدويل  »املوؤمتر  فعاليات  ال�سرف يف  �سيوف  وال�سعادة  واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب    •
لعام 2021م«.

اأ�سحاب ال�سعادة اخلرباء واملتحدثون   •

املتابعون الكرام   •

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نرحب بكم اأجمل ترحيب يف فعاليات »املوؤمتر الدويل للدبلوما�سية الإن�سانية لعام 2021م«، والذي ينظمه    •
املركز الدويل للدبلوما�سية الإن�سانية - ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية - يف �سابقة هامة 
تقام يف منطقتنا العربية، ويحمل �سعار »حتالفات و�سراكات من اأجل اإ�ستدامة ال�سالم والتنمية«. ياأتي 
هذا املوؤمتر اإ�ستكمال جلهودنا يف تعزيز ممار�سات الدبلوما�سية الإن�سانية، والتي بداأناها من خالل تنفيذ 
برامج تدريبية متخ�س�سة لبناء قدرات ب�سرية عربية متخ�س�سة يف جمالت الدبلوما�سية الإن�سانية يف 
عدد من الدول العربية، واإ�سدار كتب ودرا�سات متخ�س�سة يف جمالت الدبلوما�سية الإن�سانية، مرورا 
بتاأ�سي�سنا مركزا دوليا متخ�س�سا يف جمال الدبلوما�سية الإن�سانية هو الأول من نوعه يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط، اإميانا منا باأهمية اأدوات الدبلوما�سية الإن�سانية يف تعزيز ال�سالم والتنمية يف �ستى بقاع العامل.

املتابعون الكرام ..

والتي  العديدة،  الإن�سانية  والأزمات  واحلروب  الكوارث،  العامل من جراء  متابع، حال  كل  على  ليخفى    •
يذهب �سحيتها ولالأ�سف املدنيون، والذين رمبا ل خيار لهم يف جتنب هذا امل�سري الذي اأجربتهم عليه 
الأقداراإل اأن يكونوا يف هذه املو�سع، وبالتايل جاءت الدبلوما�سية الإن�سانية لتربز الوجه احل�سن ملمار�سات 

ولنـــا كلمـــة
�سعادة الربوفي�سور يو�سـف عبدالغفــار

رئي�س اللجنة املنظمة العليا للموؤمتر
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية
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احرتافية تقف اإلى جانب ال�سعيف، وتعمل على جتنيبه تبعات هذه الكوارث والأزمات الإن�سانية العديدة. 

كما، اأننا على يقني، باأن تعزيز ممار�سات ال�سالم والتنمية، يتطلب جهودا لتعزيز ال�سراكات والتحالفات   •
على امل�ستوى الوطني وكذلك يف خارج احلدود. فهذا الع�سر، هو ع�سر التحالفات لتعظيم الأثر املجتمعي، 
ولذلك مت اإختيارنا �سعار هذا املوؤمتر، يف اإ�سارة اإلى دعوتنا لأهمية ال�سراكات يف حتقيق ال�سالم والتنمية 

يف �ستى بقاع املعمورة.

ومبنا�سبة اإنعقاد املوؤمتر، والذي يقام لأول مرة يف منطقتنا العربية، اأود اأن اأ�سيد بدور �سيوف ال�سرف   •
واخلرباء واملتخ�س�سني، وممثلي املنظمات الدولية، لقبولهم دعوتنا يف امل�ساركة مبعارفهم وخرباتهم 

وجتاربهم يف جمالت الدبلوما�سية الإن�سانية وتطبيقاتها على امل�ستويني الوطني اأو الدويل.

كما ي�سرفنا بهذه املنا�سبة اأن ن�سيد باملوؤ�س�سات التي �سيتم تكرميها بجوائز التميز يف جمال الدبلوما�سية   •
الإن�سانية يف هذه الدورة. فجهودهم مقدرة، ونعمل على اأن نت�سارك معكم هذه الإجنازات عرب ت�سليط 

ال�سوء على بع�سها من خالل اأوراق عمل اإ�ستعرا�سية لهذه اجلهود.

كما ي�سرفنا، اأن نعلن عن عزمنا لتبني مبادرات تعزز من اإ�ستدامة جهود الدبلوما�سية الإن�سانية يف عاملنا   •
العربي والإ�سالمي، وكذلك على امل�ستوى الدويل، من خالل تد�سني برنامج »�سفراء دوليون للدبلوما�سية 
الإن�سانية«، والذي �سي�سم �سخ�سيات عربية ودولية موؤثرة يف جمالت العمل الإن�ساين، ليكونوا بجهودهم 

خري �سند لأف�سل املمار�سات يف جمال الو�سول اإلى جمتمعات اأكرث اأمنا واأكرث رفاهية.

اأمتنى لكم جميعا عظيم الفائدة، وملوؤمتركم خال�س التوفيق وال�سداد، واأن يكون هذا املوؤمتر  وختاما،   •
اإطارا مهنيا لتعزيز ممار�سات ال�سالم والتنمية يف عاملنا العربي والإ�سالمي، واأن تكونوا جميعا �سفراء 
للدبلوما�سية الإن�سانية كل من موقعه، لنحمل معا »اإطارا اإن�سانيا وممار�سات م�سوؤولة حتقق اخلري للعامل 

اأجمع« . وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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المحاور الرئيسة ألوراق وورش العمل

01

02

03

04

05

06

07

الدبلوماسية اإلنسانية... المفهوم 
ومبررات التطبيق.

الدبلوماسية اإلنسانية..التطور التاريخي 
والتشريعي للممارسة.

الدبلوماسية اإلنسانية والقانون اإلنساني 
الدولي..ثوابت المواءمة بينهما.

أدوات الدبلوماسية اإلنسانية وتأثيراتها 
على تحقيق السالم والتنمية.

المنظمات الدولية ودورها في تحقيق مبادئ 
الدبلوماسية اإلنسانية..قصص نجاح مؤثرة.

الدول وفرص توظيف الدبلوماسية 
اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية.

المنظمات اإلنسانية في العالم اإلسالمي..
تجارب رائدة في مجال الدبلوماسية اإلنسانية.

تحــت شعـــار 
 تحالفــات وشراكــات من أجــل استدامــة السالم والتنمية
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اإلعالن عن المؤسسات 
الفائزة وتكريمها بالجائزة 
الدولية للتميز في مجال 
الدبلوماسية اإلنسانية.

إطالق برنامج «سفراء 
الدبلوماسية اإلنسانية».

توقيع نسخة من كتاب 
«الدبلوماسية اإلنسانية»

الجزء الثاني

جلسات عمل تقدم فيها 
أوراق علمية عن تطبيقات 

الدبلوماسية اإلنسانية.

ورشة عمل دولية بعنوان 
«مبادرات في الدبلوماسية 

اإلنسانية وتطبيقاتها»

الفعاليات الرئيسة في المؤتمر
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الخبراء والمتحدثين 
في المؤتمر الدولي 

للدبلوماسية اإلنسانية 
لعام 2021م
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سعادة الدكتور
صــالح بــن علــي

وزير وبرلماني سابق السفير 
الدولي للمسؤولية المجتمعية

سعادة الشيخ
أحمــــد الصبـــان 

وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية  -  سابًقا - 
المملكة العربية السعودية- العضو الفخري 

للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

المكرم الشيخ
علي بن نـاصر الـمحروقـي

عضو مجلس الدولة العماني السفير 
الدولي للمسؤولية المجتمعية

ضيف شرف المؤتمر

سعادة الدكتور
 محمد بن سيف الكواري

السفير الدولي للمسؤولية 
المجتمعية

سعادة الدكتور
 حسن بن إبراهيم كمال

عضو مجلس أمناء المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنسانية

السفير الدولي للمسؤولية 
المجتمعية

سعادة األستاذ
رحمــة راهـــود

مدير مكتب
منظمة اليونسيف

الصومال

سعادة الشيخة
حصة بنت خليفة آل ثاني

مبعـوث األمين العام لـجامعـة 
الـــدول العربيــة لشــؤون 

اإلغــاثـــة اإلنسانية 
ضيف شرف المؤتمر

سعادة البروفيسور
يــوســف عبــدالغفــار

رئيس مجلس إدارة الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
رئيس اللجنة المنظمة العليا 

للمؤتمر

سعادة األستاذ
خـــالــد خليفــــة

الممثل اإلقليمي لمفوضية 
شؤون الالجئين لدى مجلس 

التعاون الخليجي
ضيف شرف المؤتمر
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سعادة المهندس 
فتحــي جبــر عفانــه

رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
فتحي عفانة لألعمال األنسانية 

السفير الدولي للمسؤولية 
المجتمعية

سعادة األستاذ
عبدهللا الطائـــي

مسؤول الدبلوماسية اإلنسانية هيئة 
اإلغاثة اإلنسانية التركية للحقوق والحريات

المستشار العلمي للمؤتمر

سعادة المستشار
راشد بن سفر الهاجري

رئيس األكـاديميــة الدبلومـاسيــة

سعادة األستاذ الدكتور
علـــي آل ابـــراهيـــم

نائب رئيس الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية لشؤون 

التطوير

سعادة المستشار
عـمـــاد سعــد

خبير االستدامة والمسؤولية 
المجتمعية

سعادة األستاذ
طـاهــر الـديســي

 المدير التنفيذي لصندوق 
ووقفية القدس

سعادة األستاذ
محمد جاسم سيار

الرئيس التنفيذي لمؤسسة
»كاف اإلنسانية« 

سعادة الدكتورة
انتصـــار فلمبـــان

رئيسة وكالة استجابة إلدارة 
األزمات والكوارث

السفير الدولي للمسؤولية 
المجتمعية

سعادة المستشار
 بدر عبدالمحسن المطيري

عضو الهيئة اإلستشارية 
ومسؤول العالقات الخارجية 
للمؤتمر الدولي للدبلوماسية 

اإلنسانية



11المؤتمر الدولي للدبلوماسية اإلنسانية لعام 2021م

سعادة األستاذ
وارف قـميـحــة

اختصاصي دولي في مجال 
الدبلوماسية اإلنسانية

سعادة الدكتور
مـحسـن الـقـيســي

المشرف على مركز االستشارات 
والتدريب بالمنظمة العربية للهالل 

األحمر والصليب األحمر

سعادة األستاذة
مـوضـي البوعينين

رئيسة المركز الدولي 
للدبلوماسية اإلنسانية

سعادة الدكتور
حقي اسماعيل

المدير التنفيذي لجمعية 
االحسان الخيرية

سعادة الدكتور
خـالـد شريـف عـودة

رئيس جمعية الرحمة الـخيرية 
مملكة تايلند

سعادة الدكتور
عثمان البشير الكباشي

باحث في التنمية والدراسات 
االجتماعية

سعادة األستاذ
سعــد بــــارود
مدير منظمة

Nexus Action

سعادة األستاذة
نسريـن قطـامـش
مدير عام مؤسسة 
الحسين للسرطان

سعادة األستاذ
حمد نبيل العون

مدير العالقات العامة
جمعية السالم لألعمال 

اإلنسانية والخيرية

سعادة الدكتور
عبــدالفتــاح محمــد

باحث وخبير بمركز دراسات 
النزاع والعمل االنساني
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سعادة األستاذة
حــواء بــابكــر

مدير العمليات
مكتب خدمات المنظمات 

والهيئات الدولية

سعادة  األستاذة
ابتـهــاج خـليفــة

مستشارة في مجال
جودة الحياة

سعادة الدكتورة
حـيـــاة مــــالوي

رئيسة مركز إجالل لخدمات كبار 
السن

سعادة الدكتورة
موزه عيسى الدوي

استاذ مشارك علم االجتماع
رئيسة لقسم العلوم االجتماعية

جامعة البحرين

إدارة جلســات المؤتمــر
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حفل االفتتاحأوال

الدولي 9:30ـ 10:00 المؤتمر  لفعاليات  الرسمي  االفتتاح  لمراسم  والتحضير  للقاعة  الدخول 
للدبلوماسية اإلنسانية لعام 2021م.

10:00 ـ 10:30

•   االفتتاح بالقران الكريم.

للمؤتمر  المنظمة  الجهة   - االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  كلمة      •

الدولي للدبلوماسية اإلنسانية لعام 2021م  

     تقديم : سعادة البروفيسور يوسف عبد  الغفار 
      رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

•    اإلعالن عن المؤسسات الفائزة بالجائزة الدولية للتميز في مجال الدبلوماسية 
اإلنسانية لعام 2021م«.

•     إطالق برنامج »سفراء الدبلوماسية اإلنسانية«.

•     تدشين كتاب الدبلوماسية اإلنسانية »الجزء الثاني«.

جــــدول فعاليــات المــؤتــمــر الــدولــــي 
للدبلوماسية اإلنسانية لعام 2021م

تحــت شعـــار 
تـحــالـفــــات وشــراكــــات مـــن أجــــل اســتــــدامــــة  الســالم والــتــنــميــــة
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جلسات العمل ثانيا

10:30ـ 11:30

جلسة العمل الرئيسية

ممارسات وتطبيقات في الدبلوماسية اإلنسانية
سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني

مبعوث األمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون  اإلغاثة اإلنسانية

توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية... نماذج مجتمعية.
المكرم الشيخ علي بن ناصر المحروقي 

عضو مجلس الدولة العماني ـ 
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 

المنظمات الدولية ودورها في تحقيق مبادئ الدبلوماسية اإلنسانية. قصص 
نجاح مؤثرة.

سعادة االستاذ خالد خليفة 
الممثل االقليمي لمفوضية شؤون الالجئين لدى مجلس التعاون الخليجي

التوعية والتثقيف  بالدبلوماسية اإلنسانية 
سعاد الشيخ أحمد بن عبد هللا سرور الصبان

والتطوير  للتخطيط  واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  واألوقاف  الشؤون  وزارة  وكيل   / مستشار 
سابًقا 

العضو الفخري للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

المنظمات اإلنسانية في العالم االسالمي.. تجارب رائدة في مجال الدبلوماسية 
اإلنسانية.

سعادة الدكتور حقي إسماعيل 
المدير التنفيذي لجمعية االحسان الخيرية

11:30ـ 12:30

جلسة العمل الثانية

الدبلوماسية اإلنسانية ...المفهوم ومبررات التطبيق.
سعادة الدكتور صالح بن علي 

وزير وبرلماني سابق ـ
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

الدبلوماسية اإلنسانية ممارسات ميدانية للقانون الدولي.
سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

الدبلوماسية اإلنسانية والقانون اإلنساني الدولي.. ثوابت المواءمة بينهم
سعادة االستاذ رحمة راهود محمد
مدير مكتب منظمة اليونسيف » الصومال« 

توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية... نماذج مجتمعية.
سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم كمال 

عضو مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
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استراحة صالة الظهر 12:30 ـ 1:00

1:00ـ 2:00

جلسة العمل الثالثة

. الدبلوماسية العامة ودورها في ظهور مفهوم الدبلوماسية االنسانية 
سعادة المستشار راشد بن سفر الهاجري

رئيس األكاديمية الدبلوماسية 

توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية... نماذج مجتمعية.
سعادة الدكتورة انتصار أحمد فلمبان 

رئيسة وكالة استجابة إلدارة األزمات والكوارث 
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 

توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية... نماذج مجتمعية.
سعادة األستاذ محمد جاسم سيار 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة »كاف اإلنسانية« 

الدول وفرص توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية 
سعادة المستشار  بدر عبدالمحسن المطيري

مستشار تنمية مستدامة وإعالم وباحث أكاديمي
عضو الهيئة االستشارية ومسؤول العالقات الخارجية للمؤتمر الدولي للدبلوماسية االنسانية

2:00ـ 3:00

جلسة العمل الرابعة

أدوات الدبلوماسية اإلنسانية وتأثيراتها على تحقيق السالم والتنمية.
سعادة االستاذ عبد هللا الطائي 

مسؤول الدبلوماسية اإلنسانية لهيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية للحقوق والحريات ـ
المستشار العلمي للمؤتمر الدولي للدبلوماسية اإلنسانية 

المنظمات اإلنسانية في العالم اإلسالمي.. تجارب رائدة في مجال الدبلوماسية 
اإلنسانية.

سعادة المهندس فتحي جبر عفانه 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة فتحي عفانة لألعمال اإلنسانية

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

الدبلوماسية اإلنسانية.. قوة ناعمة للمؤسسات والمنظمات والدول 
سعادة المستشار عماد سعد 

خبير االستدامة والمسؤولية المجتمعية 

المنظمات اإلنسانية في العالم اإلسالمي.. تجارب رائدة في مجال الدبلوماسية 
اإلنسانية.

سعادة األستاذ طاهر الديسي 
المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس

استراحة صالة العصر3:00 ـ 3:30
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3:30 ـ 4:30

جلسة العمل الخامسة

الدبلوماسية اإلنسانية. التطور التاريخي والتشريعي للممارسة.
سعادة الدكتور عبد الفتاح محمد

باحث وخبير بمركز دراسات النزاع والعمل االنساني - معهد الدوحة للدراسات العليا

الدبلوماسية اإلنسانية والقانون اإلنساني الدولي.. ثوابت المواءمة بينهما.
سعادة االستاذة موضي البوعينين
رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية اإلنسانية

توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية... نماذج مجتمعية.
سعادة األستاذ حمد نبيل العون

مدير العالقات العامة لجمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية

توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية... نماذج مجتمعية.
سعادة األستاذة نسرين قطامش 

مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان

4:30 ـ 5:30

جلسة العمل السادسة

دور الدبلوماسية اإلنسانية في إدارة النزاعات والتحديات التي تواجه تطبيقها.
سعادة الدكتور محسن القيسي

المشرف على مركز االستشارات والتدريب بالمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.

توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية... نماذج مجتمعية.
سعادة االستاذ وارف قميحة 

اختصاصي دولي في مجال الدبلوماسية اإلنسانية

المنظمات اإلنسانية في العالم.. تجارب رائدة في مجال الدبلوماسية اإلنسانية.
سعادة الدكتور خالد شريف عودة 

رئيس جمعية الرحمة الخيرية  بمملكة تايالند

الدبلوماسية اإلنسانية: سوريا كدراسة حالة
سعادة األستاذ سعد بارود

Nexus Action مدير منظمة

المنظمات الدولية ودورها في تحقيق مبادئ الدبلوماسية اإلنسانية. قصص 
نجاح مؤثرة.

سعادة الدكتور  عثمان البشير الكباشي
باحث في التنمية والدراسات االجتماعية

البرنامج التدريبي    -   5:30 ـ 6:30

 ورشة عمل دولية بعنوان »مبادرات في الدبلوماسية اإلنسانية وتطبيقاتها«
تقديم : سعادة االستاذ الدكتور علي آل ابراهيم

نائب رئيس الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية لشؤون التطوير

ختام فعاليات المؤتمر الدولي للدبلوماسية اإلنسانية لعام 2021م

تم اعتماد مواقيت الصلوات حسب توقيت مكة المكرمة .  -  
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المؤسسات الفائزة 
بالجائزة الدولية للتميز 
في مجال الدبلوماسية 

اإلنسانية
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المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر
المملكة العربية السعودية 

هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
التركية للحقوق والحريات 

الجمهورية التركية

مؤسسة
»كاف اإلنسانية«

مملكة البحرين

جمعية السالم لألعمال 
اإلنسانية والخيرية 

دولة الكويت

جمعية
االحسان الخيرية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

المؤسسات الفائزة بالجائزة الدولية للتميز
في مجال الدبلوماسية اإلنسانية
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ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية هي موؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام    •

2007م. كما ح�سلت على ع�سوية منظمة الأمم املتحدة يف عام 2014م. ولها فروع ومكاتب واتفاقيات 
متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.

تهدف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اإلى رفع م�ستوى الوعي حول امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات     •

واملوؤ�س�سات، والعمل على تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات، والقطاعات احلكومية والأهلية 
واخلا�سة. 

اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية،  ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لتحقيق    •

وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س العمل املتخ�س�سة، وكذلك تنظيم امللتقيات واملوؤمترات املتخ�س�سة يف 
جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات الأعمال واخلدمة املجتمعية والتطوع املوؤ�س�سي.
مع  ومتوافقة  م�سوؤولة  واأن�سطتها  واأعمالها  ممار�ساتها  ت�سبح  اأن  على  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  م�ساعدة    •

معايري التنمية امل�ستدامة.
تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية على تنفيذ درا�سات وبحوث متخ�س�سة، ا�سافة اإلى ا�سدار    •

دوريات ومطبوعات متنوعة لتثقيف قطاعات الأعمال واملوؤ�س�سات الأخرى مبمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية 
وفقًا للمقايي�س العاملية املعتمدة. 

ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لتوفري مر�سد مهني ملمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية الفاعلة    •

يف املنطقة العربية.
تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�سوؤولة لل�سركات،    •

اأ�سحابها،  وتقدير  املدين،  املجتمع  منظمات  وكذلك  والأهلية،  احلكومية،  والقطاعات  واملوؤ�س�سات، 
والقائمني عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

الـشـبـكــة اإلقـلـيـميــة
للمسؤولية االجتماعيـة
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