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انتخابات تشريعية برهانات مصيرية

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية

:راقٍ جماعيوطنيوحسحكيمبتدبيركبيرتينلصدمتين2008منذالمغربتصدى

2008لاالقتصاديةثمالماليةاألزمة

العربيبالربيععليهاصطلحماحراك

:فيتتمثلخطورةتقلالثالثةصدمةمناخفييتحركاليوممغرب

اضطرابايزدادإقليميمحيط

لبالدنااالستراتيجيةالمصالحمعتعارضفيودوليينإقليميينفاعلينرهانات

المغربيالنموذجمناعةبفضلللصدمتينٍاألوليينٍنجحٍالمغربٍفيٍالتصديٍ

الثالثةٍٍقصدٍالتصديٍللصدمةالنموذجٍالمغربيمناعةتقوية2016الرهانٍاألولٍالنتخاباتٍ
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:علىٍالصعيدٍالمؤسساتيٍمنٍخالل2011مكتسباتٍدستورٍتثبيتٍ

ٍالسلطأكبر بين تكاملٍوتعاون

ٍالجهويةوالمسطري لتسريع بناء توفيرٍالدعمٍالماديٍوالتأطيرٍالتقني

المجتمعيين المجتمعي في قضايا الشأن العام عبر االنفتاح على الفاعلينالعملٍعلىٍضمانٍالتوافقٍواالنسجام

.الهامةوالمعارضة المؤسساتية وإشراكهم في بلورة القرارات 

ميثاق اجتماعي في مجاالت الشغل واإلنتاجصياغة.

ٍضمن محيط خارجي متحول برهانات خطيرةربطٍالمواطنٍبالقضاياٍالمصيريةٍللبالد

ٍة وفق ما تمليه بالدنا في الخارطة الناشئتموقعاليقظ مع التحوالت الدولية عبر تدبير مواصلةٍسياسةٍالتفاعل

.مصالحه اآلنية واالستراتيجية

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية انتخابات تشريعية برهانات مصيرية

سياسيا
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:عبر)االجتماعيةالخدمات–التشغيل–النمو(ثالثيةمعالجة

واألجنبي(الخاص–العمومي)الوطنياالستثمارمستوىمنالرفع

الجهويالتوزيعمراعاةمعالعامةالميزانيةمنلالستثماردرهممليار60تخصيص

الصاعدةالبلدان–روسيا–آسيا–أفريقيا(األجانبالشركاءلتنويعالقائمالمنحىتسريع(

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية انتخابات تشريعية برهانات مصيرية

اقتصاديا
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االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية انتخابات تشريعية برهانات مصيرية

تنفيذٍاالستراتيجياتٍالقطاعيةٍخاصةتسريع:

ٍاراالستثمفي المائة من الناتج الداخلي الخام مع تحيين ميثاق 23في أفق بلوغ حصة مخططٍالتسريعٍالصناعي

ٍالثانيةخاصة الدعامة مخططٍالمغربٍاألخضر

ٍثقافية خاصة من خالل شراكات مع الجهات لتطوير السياحة البيئية واإليكولوجية والدعمٍالسياسةٍالسياحية–

جديدةواالنفتاح على أسواق 

ٍاألعمالآليات دعم المقاولة وتطوير مناخ تحديث.

آليات تمويل وتأطير االقتصاد التضامني والتنمية المستدامةتطوير

الخدمات المالية واالرتقاء بالمركز المالي للدار البيضاءتنويع

المخطط الرقميتسريع

ٍفي المائة من الناتج الداخلي الخام1ورفع تمويل البحث العلمي إلى ربطٍمراكزٍالبحثٍبالمقاولة

ٍالقطاعيةاالستراتيجيات التقائيةآلية لتتبع وتقييم إحداث

اقتصاديا
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اهتماماتهصلبفيالمواطنيضعمفصالبرنامجالألحرارالوطنيالتجمعيقترح

ةوتقويالطاقاتتحرير

التضامن

الحزبقيمتعكس

النضاليوتاريخه

توجهاتتترجم

استراتيجية

عمليةوإجراءات

تعكسعمليةالتزامات

الحزبأولويات

الطموح
مبادئ

مؤسسة

أوراش

كبرى
التزامات

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية برنامج الحزب
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الطموح

رئيسيانهدفان

12

تحرير

الطاقات

تقوية

التضامن

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية
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كريمةحياةأجلمنللمواطنينانتظاراتأمام ...

التجمعيقترح

السياساتتنسيقفيالدولةدورتعزيز

المقاولةوتشجيعالعمومية

ممارسةللمواطنينتضمنالقانوندولة

وحرياتهمحقوقهم

ةومشاركالديمقراطيةثقافةتعزيز

العامالشأنتدبيرفيالمواطن

عالفتضامنلتحقيقكأساساالجتماعيالتماسك

إرادةوالفرصوتكافؤاالستحقاققيمتسييد

االجتماعيةالفوارقلتقليصقوية

رصلفومحدثللثروةمنتجقوياقتصاد

دةالجيالحكامةآلياتتحديثمعالشغل

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤيةمبادئ أساسية6
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مرقمةاقتصاديةـماكروأهداف

سنويادرهممليار60حدودفيالميزانيةفياالستثماراتنفقاتعلىالحفاظ6.٪5٫5و٪4٫5مابيناالقتصاديالنمو1.

السيطرةتحتاقتصاديـماكرومسار

٪3و٪2بينالميزانيةعجزاستقرار3.

٪4منأكثرالفالحيغيرالنمومعدل2.

قبل٪60منأقلالعامةالخزينةديون5.

2021سنة

٪2منأقلالتضخم4.

2021سنةأفقفي٪8منأقلالبطالةمعدل10.

يوما60إلىاألداءمدةتقليص9.

سنويا٪5بنسبةالمباشرةاألجنبيةاالستثماراتزيادة8.

2021سنةأفقفي٪23الىالصناعةمساهمةمنالرفع7.

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية
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قادرللنمونموذج

واإلدماجعلى

الشغلفرصخلق

الطاقاتاستثمار

دعمفيالشابة

التنمويةالمسيرة

التحدياتورفع

المستقبلية

األولويةأوراش ذات 5

الشباب الشغل 34

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية األوراش ذات األولوية

جذريإصالح

التربيةلمنظومة

وإعادة،والتكوين

للمدرسةاالعتبار

المغربية

المدرسة 1

مستوىرفع

الخدمات

والولوجالصحية

العالجإلى

الصحة التضامن2 5

تعزيز التضامن مع 

المسنين و ذوي 

الخاصة االحتياجات 

وسكان  مناطق العالم 

القروي 
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الرئيسيةاإلجراءات

األوليالتعليمتعميمتسريع

الشراكةوتشجيعالجودةعلىبالتركيزوالخاصالعامالقطاعينبينالفارقتقليص

ٍانتقالي في انتظار تدبير (في الشهر لفائدة األسر المعوزة درهم500ٍضمانٍسكنٍللطلبةٍأوٍإعانةٍبقيمة

)الطالبيتنفيذ البرنامج الوطني للسكن 

الحديثةالتكنولوجياتعلىالتركيزعبرالبيداغوجيةوالمقاربة،التربويةالمناهجإصالح

للمدرسةاألولىالسنواتمنذالتعليميةالمناهجفيالثقافيةوالرياضيةلألنشطةأكثرإدماج.

التكنولوجيللتعلمبرنامجوضع(e-learning)

المدرسيةالمؤسساتتدبيرفيالتالميذأولياءإشراك

اإلصالححولالتعليمأطرجميعتعبئة

المدرسيالهدرلمحاربةالرصدواليقظةخالياتكوين

ٍسنة بالنسبة للعائالت ذات 18و 3األطفال ما بين تمدرسدرهم في من أجل 400بقيمة تعويضاتٍعائلية

)الشهردرهم في 1500من أقل (الدخل المنخفض 

ٍسنوات5في خالل الفتياتٍوالفتيانٍ٪ من 100على تعميمٍالتعليم

المدرسة 1

لمنظومةجذريإصالح

وإعادة،والتكوينالتربية

للمدرسةاالعتبار

المغربية

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية األوراش ذات األولوية
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الصحة 2

الرئيسيةاإلجراءات

للدولةالعامةالميزانيةمنالمائةفي 7إلىالصحةميزانيةرفع

القطاعفيالعاملون،الصحيةالتحتيةالبنيات(للخدماتأدنىحدضمانخاللمنالعالجنظامإصالح

)الطبيةالمراكز،الصحي

الجديدةالصحيةللخريطةوفقاللصحةمتميزةأقطابوتطويرللعالجالتحتيةالبنيةتأهيل

جهةكلفيجامعيةمستشفياتإنشاء

المستعجالتأقسامتنظيمإعادة

راميد"بطاقةمنلالستفادةمؤهلينغيرمواطنمليون 12إلى 10لتشملالصحيةالتغطيةتعميمتفعيل"

عملالظروفتحسين،المستمرالتكوين،التعييناتعقلنة :الطبيةالبشريةالمواردلتدبيراستراتيجيةوضع،

إلخ

الجنيسةاألدويةواستعمالصناعةتشجيع

مستوىرفع

الصحيةالخدمات

العالجإلىوالولوج

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية األوراش ذات األولوية
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الشغل 3

الرئيسيةاإلجراءات

العملفرصخلقعلىالحكوميةالقطاعيةاالستراتيجياتتركيز. 

والثقافة،التقليديةوالحرف،االجتماعياالقتصادفيالشغلفرصخلقتشجيع...

الشغلعالمفيالشبابإدماجلتشجيع،الذاتيالمقاولقانونتنزيلمواصلة

الخارجفيالمتواجدةالمغربيةالمهاراتتعبئة

االقتصادفيالمهيكلغيرللقطاعتدريجيدمج

العلميالبحثفيواستثمارلالبتكاروطنيةاستراتيجيةوضع

الناشئةالمقاوالتدعمصندوقتفعيل(start-up)

الخاصوالعامالقطاعينبينالشراكاتتطوير

مثالالجماعيأوالتشاركيكالتمويل(التمويلأنماطفياالبتكار(

الجهويةعلى األقل في كل جهة لتحسين القدرة التنافسية إنشاءٍمنطقةٍتجارةٍحرة

إلنشاء المقاوالت و توسيعها(على جميع االستثمارات اإلعفاءٍمنٍالضريبةٍعلىٍالقيمةٍالمضافة(

ٍدرهم3000بالنسبة لألجور التي تقل عن %50بٍالتكاليفٍاالجتماعيةٍتخفيض

قادرللنمونموذجتطوير

خلقواإلدماجعلى

الشغلفرص

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية األوراش ذات األولوية
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الشباب 4

الرئيسيةاإلجراءات

التوظيفوالتخرجبينحقيقيةوصلحلقة(وظيفةأولعنللبحثمساعدةنظامإنشاء(

الجهويةالمراكزمعبشراكة(للشبابالصغرىالمشاريعإنشاءفيللمساعدةمخصصفضاءخلق

)لالستثمار

الشبابلدىالمقاولةروحلتشجيعمبتكرةتمويلآلياتتطوير

للشبابنادي 500ـالعبرذلكوالمهنيالتوجيهأجلمنالتربوياإلرشادواالستشاراتبرنامجإطالق

.المغربفيالمتواجدة

الشبابالمتدربينالستقبالالشركاتتشجيع

االجتماعيةالشبكاتخاللمنالشبابمعالتفاعلتطوير

اإلعالموسائلفيالشبابدورتعزيز

الشبابأنشطةقلبفيالرياضةوضع

أجلمنالمبارياتلحضورالنقلعنتعويضالتكوين،،التدريب(تخصيصيةبمساعداتاألولالعملدعم

)إلخالشغل،

ثقافيةوالالرياضيةاألنشطةلممارسةاألسبوعنهايةعطلوخاللالمساءفيالعموميةالمرافقجميعإتاحة

)وغيرهاالشباب،دورالجامعات،،المدارس(

الطاقاتاستثمار

دعمفيالشابة

التنمويةالمسيرة

التحدياتورفع

المستقبلية

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية األوراش ذات األولوية
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التضامن 5

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية األوراش ذات األولوية

تعزيز التضامن مع 

المسنين و ذوي 

الخاصة االحتياجات 

وسكان  مناطق 

العالم القروي 

الرئيسيةاإلجراءات

المسنينٍألشخاصٍا

 سنة70من أكثر (إعطاء األولوية للتغطية الصحية المجانية لألشخاص المسنين(

ضمان أولوية تقديم الخدمة لألشخاص المسنين والنساء الحوامل في جميع المرافق اإلدارية

االحتياجاتٍالخاصةٍذويٍ

 أو ضحايا للعاجزين (درهم في الشهر 350تعويض لفائدة األطفال المعاقين أبناء العائالت المعوزة، بقيمة

)المستعصيةاألمراض 

صحيةتغطيةعلىيتوفرونالالذينالمحتاجينلفائدةالطبيةبالتجهيزاتالتكفل

الخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصلفائدةالعموميةواألماكنالفضاءاتتهيئة

العالمٍالقروي

 20.000إنشاء سكان البوادي من خالل تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية بعن فك العزلة

سنوات5كلم خالل 

سنوات5خاللفيوالفتيانالفتياتعلىالتعليمتعميم

االيكولوجيةالسياحةوالفالحيةالمهنمجالفيللتكوينمتنقلةوحداتتطوير

القرويالعالمفيمغلوقةحاليامصحة300لالبشريةالمواردوتدعيمتجهيز
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اإلدارةفعاليةتحسين

العموميةالمؤسساتو

إصالحاستكمال

العدالةمنظومة

استراتيجيةوضع

لتطويرمندمجة

عيشفضاءات

المجالينفيجيدة

الحضريوالقروي

عموميةسياسةسن

وإعالميةثقافية

علىمنفتحة

الخواصالفاعلين

الثقافة

اإلعالمو
فضاء

العيش
العدالة

الحكامة

العمومية
6789

أهميةذاتأوراش4علىأيضاالحزبسيشتغلكما

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤيةالمهمةوراشاأل
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الحكامة

العمومية
6

الرئيسيةاإلجراءات

المنظمةوالمحفزةواالستراتيجيةالدولةدورترسيخ.

الحكوميالعملفيالتنسيقبمستوىاالرتقاء

اإلنتاجشركاءبينالعالقةلتدبيراجتماعيميثاقوضع

الفسادلمحاربةوالتقنيةالقانونيةاآللياتتطوير

اإللكترونيةاإلدارةمجالوتوسيعالمساطروتبسيطاألعمالمناختحسين

الفوارقوتقليصالمساواةمنقدرألكبرضمانا،والدعم،واإلعانات،الضريبيةاإلجراءاتعقلنة

للمواطنينالموجهةالخدماتجميععلىاإللكترونيةالحكومةخدمةتعميم

اإلداريةاإلجراءاتشفافيةوضمانالمعلوماتعلىالحصولتسهيل

المناسبةالمهاراتاستقطابأجلمناإلدارةفيالمردوديةتحفيز

العموميةالخدمةقيمتفعيلإعادة.

أوتوماتيكياجعلهأوبالمقاولةيتعلقإداريإجراء100تبسيط

بالعقارتتعلقالتياإلداريةلإلجراءاتبالنسبةالوحيدالشباكإنشاء

فوائد/يوم60(األداءبأجلالمتعلقةالنصوصتفعيلووالشيكللكمبيالةبالنسبةاالستخدامنفسضمان

)التأخير

اإلدارةفعاليةتحسين

العموميةالمؤسساتو

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية المهمةوراشاأل
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إصالحاستكمال

العدالةمنظومة

العدالة 7

الرئيسيةاإلجراءات

باألحكامالنطقوتسريع،ممركزةوالمبسطةإجراءاتضمانبهدفالقضائيالنظامفعاليةتحسين،

ةالرئيسيالقضائيةلإلجراءاتبالنسبةمسبقامعلنةبآجالالمواطنينأمامالقضاءمؤسسةالتزام

االقتصاديالنشاطخصوصيةمعمالءمتهاخاللمنالتجاريةللمحاكمعميقإصالحإقرار

أفضلبعتتوتسييرمنيمكن،وشاملمعمممعلوماتينظامخاللمنالملفاتمعالتعاملفيالرقمنةتعزيز

للملفات

القضاءوأعوانوالخبراءالمحامون(العدالةلمناختوافقيإصالح(

حاليا 12منبدال(مواطن100.000لكلقاضيا20نسبةإلىالوصول(

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية المهمةوراشاأل
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استراتيجيةوضع

لتطويرمندمجة

جيدةعيشفضاءات

والقرويالمجالينفي

الحضري

فضاء

*العيش
8

واألمنوالتنقلالمدينةوسياسةالتعمير *

الرئيسيةاإلجراءات

القرويالعالمتنميةمخططتنفيذتسريع

األسبوعيةاألسواقفيخاصةالمتنقلةالصحيةالوحداتإحداث

السليمةوالتنشئةالتفتحوتعززالكريمالعيشظروفتوفرللمدينةمندمجةسياسةإعداد: 

الشرائيةقدرتهموالمواطنينحاجياتتالئممساكن-

،االجتماعيوالتنوعالمزيجتراعيمدن-

…)الخضراءالمساحات،الهواءتلوث،النفاياتتدبير(نظيفةمدن-

الخ،الخاصةاالحتياجاتذويلألشخاصالولوجسهلةعموميةأماكن-

البيئةعلىالسلبيالتأثيرمنالحدمعالعموميالنقللمعضلةحلولابتداع

إطارفيالمغربقبلمنالمبرمجةااللتزاماتوتتماشىبيئيةسياسةاعتمادCOP22

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية المهمةوراشاأل
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سياسةإحياء

ثقافيةعمومية

منفتحةوإعالمية

الفاعلينعلى

الخواص

الثقافة

اإلعالمو
9

الرئيسيةاإلجراءات

اإلعالموالثقافةمغربمخطط"خاللمنشغلمنصب 100.000خلق"

سينما /مسرح /موسيقى)مراتخمسةاإلبداعفرصمضاعفة(الفنونمختلففياإلبداعتشجيع

جماعةبكلوجهةبكلخاصثقافيمشروعإعداد.

ولوجيتهاوتعميمالعاليةالجودةذاتالثقافيةالتحتيةللبنياتشاملةشبكةتطوير:

جديدةتحتيةبنيةإنشاء-

الشبابدوروتعميمالحيمسارحتأهيلإعادة-

كبرىعموميةمساحاتوتخصيصللثقافةمخصصةأماكنإلىالشاغرةالعموميةالمبانيتحويل-

والفنيةالثقافيةللتظاهرات

جماعةكلفيللشبابفضاءوالوسائطمتعددفضاءومكتبة-

دائمبرنامجعلىتتوفرالالتيالعموميةالثقافيةالمراكزجميعإدارةتفويض

الثقافيةالمجاالتفيمتخصصةومعاهدمدارسإنشاء

سنة 60أعمارهمتتجاوزالذينالفنانينجميععلىوالتقاعدالصحيةالتغطيةتعميم

الثقافيةالصناعاتلصالحتحفيزيةإجراءاتاتخاذ

الثقافيةالعملياتفياإلعالموسائلإشراك

الخواصللفاعلينالبصريالسمعيالقطاعفتحوالعمومياإلعالمتأهيلإعادة

 كل العواصم الكبرى حيث يتواجد مغاربة العالمفي معهدٍثقافيٍمغربيٍنشاء.

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية المهمةوراشاأل
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رةــــمذك

مباشرةعمليةتدابير

االستراتيجيةوتوجهاتهالحزبرؤية
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األطفال
سنة 18إلى 0من

ذوواألشخاص
االحتياجات

الخاصة

الطلبة

البواديساكنة

الشباب
العملسنفي

المدنيالمجتمع

المرأة
األعمارمختلفمن

الفاعلون
االقتصاديون

المسنون
فوقفماسنة 65

العالممغاربة

التزاماتمنتستفيدفئات10
مستهدفة

ةمباشرعمليةتدابير
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ةتدابيرٍعمليةٍمباشرالتزاما للحزب من أجل المغاربة25

24

المضافةالقيمةعلىالضريبةمناإلعفاء-17

والمقاوالتإلنشاء(االستثماراتجميععلى

)توسيعها

%50باالجتماعيةالتكاليفتخفيض-18

درهم3000عنتقلالتيلألجوربالنسبة

كلفياألقلعلىحرةتجارةمنطقةإنشاء-19

الجهويةالتنافسيةالقدرةلتحسينجهة

لإلجراءاتبالنسبةالوحيدالشباكإنشاء-21

بالعقارتتعلقالتياإلدارية

االجتماعيةللمساعداتخليات100إحداث-25

فيخطرحالةفيوالمتواجدةالهشةالفئاتلفائدة

إقليمأوعمالةكل

اجينالمحتلفائدةالطبيةبالتجهيزاتالتكفل-10

صحيةتغطيةعلىيتوفرونالالذين

ينالمسنلألشخاصالخدمةتقديمأولويةضمان-8

اإلداريةالمرافقجميعفيالحواملوالنساء

تخصيصيةبمساعداتاألولالعملدعم-3

ورلحضالنقلعنتعويضالتكوين،التدريب،(

)إلخالشغل،أجلمنالمباريات

خالليفوالفتيانالفتياتعلىالتعليمتعميم-13

سنوات5

المساءفيالعموميةالمرافقجميعإتاحة4-

األنشطةلممارسةاألسبوعنهايةعطلوخالل

دورالجامعات،المدارس،(والثقافيةالرياضية

)وغيرهاالشباب،

عبر ضمان حقها في إنصافٍالمرأةٍالساللية-6

االستفادة على غرار الرجل

أجلمنفيدرهم400بقيمةعائليةتعويضات-1

بالنسبةسنة18و3بينمااألطفالتمدرس

1500منأقل(المنخفضالدخلذاتللعائالت

)الشهرفيدرهم

درهم500بقيمةإعانةأوللطلبةسكنضمان-2

فيقاليانتتدبير(المعوزةاألسرلفائدةالشهرفي

)البيالطللسكنالوطنيالبرنامجتنفيذانتظار

المجانيةالصحيةللتغطيةاألولويةإعطاء-7

)سنة70منأكثر(المسنينلألشخاص

ئالتالعاأبناءالمعاقيناألطفاللفائدةتعويض-9

أوللعاجزين(الشهرفيدرهم350بقيمةالمعوزة،

)المستعصيةاألمراضضحايا

أوبالمقاولةيتعلقإداريإجراء100تبسيط-20

أوتوماتيكياجعله

بةبالنسخصوصامتنقلةعيادات100تطوير-14

ويةالقرالمناطقجميعلتشملوالتوليد،للنساء

التالميذ والطلبة

الشباب

المرأة

رشللتحالمجرمةللقوانينالصارمالتطبيق-5

النساءضدوالعنف

المسنون

األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

ةلفائدالعموميةواألماكنالفضاءاتتهيئة-11

اإلدارات،(الخاصةاالحتياجاتذوياألشخاص

)إلخالمدارس،العمومي،النقلوسائلالحدائق،

ساكنة البوادي

خاللمنالبواديسكانعلىالعزلةفك-12

القرويةرقللطالوطنيالبرنامجتنفيذوتيرةتسريع

سنوات5خاللكلم20.000بإنشاء

مجالفيللتكوينمتنقلةوحداتتطوير-15

االيكولوجيةالسياحةوالفالحيةالمهن

الفاعلون االقتصاديون

التزامات متعددة المستهدفين

الةللكمبيبالنسبةاالستخدامنفسضمان-22

ألداءابأجلالمتعلقةالنصوصتفعيلووالشيك

)التأخيرفوائد/يوم(60

مغاربة العالم

مالعواصكلفينشيطثقافيمعهدإنشاء-23

.العالممغاربةيتواجدحيثالكبرى

المجتمع المدني

عمدفيالجمعياتمشاركةوتنسيقتعزيز-24

ذويذلكفيبماهشاشةاألكثراألشخاص

السنوكبارالخاصةاالحتياجات

مصحة300لالبشريةالمواردوتدعيمتجهيز16-

القرويالعالمفيمغلوقةحاليا


