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  ق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية حب
 

  والعشرونالرابعة الدورة 
 2012ل يويو 25 إىل 16جنيف، من 

 
 

  اعتماد بعض املنظمات غري احلكومية

  األمانة من إعداد

بترد يف مرفقات هذه الويقة قامئة  .1 ست احلصول عىل صفة املراقب يف دورات ث ية اليت ا نظامت غري احلكو متبعض ا لمل م
نة  نظام ادلاخيل  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة معال اب نة ادلامئة ا للجا ل ن  ).SCCR/1/2ث من الويقة 10انظر الفقرة (ملعللج

ية حبق املؤلف  .2 نة ادلامئة ا نإن ا ملعللج
قة عىل أن تكون واحلقوق اجملاورة مدعوة إىل املواف

شار إلهيا يف مرفقات هذه  ية ا نظامت غري احلكو ملا ممل
نة ثةل يف دورات ا للجالويقة  مم  .ث

]تيل ذكل املرفقات[



SCCR/24/4 

ANNEX I 

 املرفق األول
ية حبق املؤلف  نة ادلامئة ا ثةل يف دورات ا ست أن تكون  ية اليت ا نظامت غري احلكو نا للج مم مت ملعمل ل م

 اجملاورة واحلقوق

ناين  ية إلدارة حقوق  ية املد فا ن يني مجلع  ) ADAMI(سـيقاألداء واملو

ية  مجعتعىن  ُADAMI ناين األداء ية حلقوق  ف ابإلدارة امجلا تقةل عن احلكومات. ع ، عىل قد عكفتو. مسـويه تعمل بصفة 
ًسني عاما، عىل أكرث من مدى  تحقةمجع مخ يني وقائدي األجواق 25 000كرث من أل ملسـاملاكفآت ا ثلني واملو سـيق من ا ملم

سجةل، مب نتفاعالاوالراقصني مقابل  برصية والصوية ا ية ا ّنفاهتم ا ُ مل ت ل سمع ها علهيم لص ية . ًفرداييعوتوز  ADAMIمجعوجتمع 
ها مضن ثالثة أطر قانوية يهماكفآت ناين األداء وتوز ن  ع يص ال: ّف ثل املاكفآتخالرتا مقانوية،  سخ اخلاص،  العادةل ون لنماكفآت ا

ية من اإليرادات، وامل سـاليت شلك احلصة الر ئيت ية حمددة أبرمت يف اجملال اكفآتّ ناين األداء مبوجب اتفاقات جام ية  ّ اإلضا ع لف ف
ية ية لإلدارة امجلا يات أ بادل املربمة مع  يل ا برصي، واتفاقات ا سمعي ا عا ب مجع ت ث ل نل مل جمت ُ ية . ل مجعوتوىل   توزيع ADAMIت

بات . بطريقة فعاةل وشفافةُ املحصةل املاكفآت ية أيضا ادلفاع عنجومن وا ًا ناين األداء والعمل عىل صون تكل مجلع ف حقوق 
تويني الوطين وادلويل  يقي واملسـاحلقوق وتطويرها، عىل لك من ا لويف لك من اجملالني املو برصيمسسـ ية، . لعي ا مجلعودأبت ا

يد األورويب شات اليت جترى عىل ا نا هام يف ا لصعدوما، عىل اإل ق ُمل س مترار، . ً تابع، اب سـكام ظلت  ت شات اليت تدّ نا قا ثيل ور مل مممع 
ية األخرى خالل نظامت غري احلكو ما ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةمل بو ادلامئة ا نة الو ن اجامتعات  ي  .ملعجل

 : الاتصال الاكمةلعناوين

Ms. Isabelle Feldman 

Director of Legal and International Affairs 

14-18 rue Ballu 75009 Paris 

France 

هاتف  +33 1 44 63 10 00: لا
 +33 1 44 63 10 37: الفاكس

 ifeldman@adami.fr: الربيد اإللكرتوين
  www.adami.fr:املوقع اإللكرتوين

ثاين[ ]لييل ذكل املرفق ا
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ANNEX II 

ثايناملرفق  لا  

ية ابملكل العام  ية ادلوية ا نا ل  )COMMUNIA(ملعمجلع

نظامCOMMUNIAمجعية  تايل نوعا من أنواع ا سـهتدف الرحب، ويه شلك اب ية دوية ال  مل  ل ت ت ل ًمجع ية اليت ّ مت غري احلكو
ييك يا ومقدويا . لبلجتعمل يف إطار القانون ا يوانن وسلو يا وا ية وأملا تحدة األمر يهتا العامة يف الوالايت ا نويقمي أعضاء  ن ل ن مل فيمجع يك

يا  با نوفرسا وهوندا وسورسا وأ سـ ل ياين لوبوندا وإيطا ية والغاايت. ل شدها  مجع اليت   يه ضامن حضور يف COMMUNIAتن
شاركة يفجدول األ يف، وا سل و يايس يف برو ملعامل ا ن ك جسـ بحوث ل يادة ا شاورات ادلوية، و ل الاجامتعات وا ل يف جمال املكل قمل

توح نفاذ ا يدات عىل حق املؤلف، وا ناءات وا شامل، مبا يف ذكل الا هومه ا ملفالعام  ث لمبف ي لتقل يص حقوق اإلبداع سـت خ وترا
ية تو فيقا ية يه تدعمي املكل العام . ل همة . وتعزيزه وإثرائهمجلعوهممة ا ية بإذاكء  سـتقومملوإلجناز تكل ا متع وواضعي وعي مجلعا جملا

ياسات  بحوث يف هذا اجملالابملكل العام لسـا يف وادلعوة وتوفري اخلربات وا ليف العرص الرمقي وا ية إىل . لتثق مجلعوسعى ا  صونت
ثابة أساس م تكون  ية وأعضاء آخرين  نظامت غري حكو مببكة دوية تضم  ل ل مشـ ياسات م تعلقة اب شات ا نا سـرجعي  مل ق  والعمللللم

يجي بكةتالاسرتا ية، وإىل تعزيز تكل ا ئة الر سائل املربطة ابملكل العام يف ا شـ خبصوص لك ا مق ت لمل شطهتا توشم .لبي نل أ
بحث شاريع ا شاركة يف الاجامتعات واملؤمترات و بوعات، وا لا م مل يل دل ملط شاورات وادلراسات، وا ثوا سات،  املىلمتمل سؤ

يع أحناء العامللوا نظامت األخرى يف بروسل وأورواب و مجتعاون مع ا ك هام. مل ية إىل اإل سوسعى ا مجلع  يف ضامن جدول أعامل ت
سات لإجيايب  يف ومؤ بات واألر ها الراهن يف جماالت ا تداء من  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ا سنة ادلامئة ا شـ ت ب ن ملكلج معل ً ملع

بحث تعلمي وا لا متكن . ل ّو يدات سـتثالاسـ نفات جديدة، القوية لتقييناءات وا تحداث  تخدم وتؤدي إىل ا مصمن حامية ا سـ ملسـ
ية تود . لكية الفكريةملتزيد من توازن نظام او شلك فعيل، من جراء متديد مدة امحلاية، وا ّوقد تقلص نطاق املكل العام،  مجلع ّب ّ

يد جمددا عىل مدى اعامتد  تأ ًا ك متعاتل تصاداي جملا شاطم  عىل مكل عاتقوالا توسع لنمفعم اب ّوآخذ يف ا  .ل

 : الاتصال الاكمةلعناوين

Melanie Dulong de Rosnay 

President of the Communia Administration Council 

c/o Fédération des Associations européennes et internationales établies en Belgique - FAIB 

40 rue Washington 

1050 Bruxelles, Belgium 

هاتف  +33 6 82 52 63 30: لا
 +33 1 58 52 17 65: الفاكس

  com.gmail@ddr.melanie ؛org.association-communia@info: الربيد اإللكرتوين
  org.association-communia.www://http/ :املوقع اإللكرتوين

 
ثالث[ ]لييل ذكل املرفق ا
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ANNEX III 

ثالثاملرفق  لا  

يفيحتاد األملاين للمكفوفني الا برص ضعو  ) DBSV(ل ا

يفيالاحتاد األملاين للمكفوفني  نظامت األعضاء يف الاحتادضعو برص من ا مل ا هو.  األورويب للمكفوفنيل فومن مث   يقمي عالقات ّ
بدلان األعضاء ا مخلويقة مع ا ل ثل فهيا الاحتاد األورويب للمكفوفنيث ّسة واألربعني اليت  نات حتاد الاويريم . ُيم حتسيإىل إدخال 

بالغ عددمه ضعيفمسـتدامة عىل وضع املكفوفني و يا وا يا يف أملا شون حا برص اذلين  لي ا ن ل ي ًل سمة1,2يع يون  ن  يه يلزتم . مل علو
ساوية للمكفوفني و ئة ظروف  تالاحتاد  مي برص، ضعيفبهت سني لي ا يا، فضال عن  يا و حتوإدماهجم  ن ًمتع ً همً . مركزمه الاجامتعيجم

ثل  ّو بارهحتادالامي نظامت  عت، اب ية، مصاحل املكفوفني ممن  ساعدة اذلا تا يفيمل برصضعو نظميوهو ي. ل ا يقبتقوم  تظاهرات  تنسـ و
ثل، بدورها، 20وهجود  ية  ّ رابطة إ مت ية تضم،250حنو قلمي نظمة إ  ّ قلمي سري . عضو37 000زيد عىل  يف اجملموع، ما يم لتي و

تفادة املكفوفني  يفيسـا شط الاحتاد يف جمال ضعو ية  يو شطة ا برص من األ ن ا ل ن يل يا املعلومات تطبيقات لام نولو تاحة من  جا تك مل
ياتوجمال يع أشاكل األد نفاذ إىل  ب ا مج شطة اليت.ل ن وشمل األ ية سـتحداث قوانا يضطلع هبا الاحتاد الضغط من أجل ت نني أملا

يذها، وإصدار الاحتاد األورويبجديدة تعويض عن ولواحئ جديدةتوجهيات ل تنف و اآلاثر لل، والكفاح من أجل ضامن تدابري 
ية ياة، لسلبا نفاذ يف لك جماالت ا نامجة عن هذه اإلعاقة، واحلث عىل توفري إماكية ا حل ا ل ن صول سـامي ما خيص احلق يف احل الوّل

يةعىل املعلومات، ودمع إعداد أهج بة وتوفريها، وتعزيز تعلمي املكفوتقنزة  نا سـ  يفيفني م يا، ومواصةل ضعو برص وتدريهبم  ً ا ن همل
شورة وادلمع يال املعاهدة اليت اقرتهحا الاحتاد العاملي للمكفوفني . ملتطوير خدمات ا ية  بدي الاحتاد اهامتما من الزاوية ا حو ن ملهي ً

برص وإزاء بشأن حق املؤلف  . صاحلحصاب امل أمنرب حصيةلل ومعايق ا

 : الاتصال الاكمةلعناوين

Dr. Thomas Kahlisch 

Board Member 

Rungestrasse. 19 

10179 Berlin 

Germany 

هاتف  +49 30 28 53 87-120: لا
 + 49 30 28 53 87-200: الفاكس

  de.dzb@kahlisch.thomas: الربيد اإللكرتوين
  org.dbsv.www: اإللكرتويناملوقع 

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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ANNEX IV 

  الرابعاملرفق

ناين يقى فحتالف   )FAC (سـاملو

تحالف أصال تأسس يقىفنانني  من أجل حامية مصاحل لا ّ، علام بأنسـاملو ناينً نانني مه، دوما،  ف هؤالء ا يقي ًلف سـ األداء املو
با ما يكونوا  ًولكهنم غا ل ينيًأيضاّ ناينئوالغرض الرييس. سـيق مؤلفني مو تحالف هو إعطاء  شده ا ف اذلي  ل يقى ين بارشا سـاملو نربا   ً مً م

تعاقد وخباصعىل  ساحة ادلوية، السـامي ما خيص حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واحلق يف ا لا ل تصلل يل ية ما  لتسج ابتفاقات ا
رش ثل . لنوا ّو يقى لامي ناين املو سـتحالف  ساف يع ا ملخبصوص  ية، مبا يف ذكل نزوع احلكومات ّئل اليت تؤثرمج ساراهتم ا ن يف  لفم

سات املو يةاليت  خرىاألسؤ ناعة املو تأثري يف ا بدع إىل ممارسة الضغوط من أجل ا يقها وهجة نظر ا سـل لص ل تحا. مل لوسعى ا لف ي
ناين يقى للفإىل ضامن صفقات عادةل  ها ، السـاميسـاملو نفات و تسلمي يف ظل توزيع ا ملص نان لوسائل ابّ ية، وضامن أن حيصل ا لفالر مق

يقي سـهتكل، عىل أجر عادل مقابل ذكل أايسـاملو يقاه أو  تخدم مو يامث   ،ً ّ ُ ت سـ تُسـ تهح نانو. قمي اكنت  يقى فو يا يف مصمي سـاملو ً مه حا ل
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا شـهتا يف ا نا سائل اليت جتري  نا للج ق ملعمل تحالف أي. م ّويدمع ا  اجتاه مواءمة  حركة يفةل

يد ادلويلحق املؤلف ية جتربان عىل واملعروف. لصع عىل ا ته، ظاهرة عا شلك،  مل أن اإلنرتنت  يع بطبي ّ مواءمة حق املؤلف عىل ّ
نفات وا تخدم ا ندما  سـىن إعامهل بلك يقني  توى العاملي حىت  سا ملص سـ ع ت تسـ ت لمل ُ يةي نيالت خارج احلدود الو  يوساور. طج

تحالف  شأن شديد من احامتل أن  قلقلا ية، عىل حقهيئاتبتؤثر املعاهدة اجلديدة املقرتحة  بث، بطريقة  ب ا سلل  املؤلف وقّ
تع هبا واحلقوق اجملاورة  يونأحصاب املصلحة يمتاليت  ية لصاحل معايق . لاحلا ناءات عا يدات وا ملوهو يدمع فكرة ضامن  سـتثي تق

برص  . لا

 : الاتصال الاكمةلعناوين

Mr David R Stopps 

Senior Advisor on Copyright and Related Rights 

British Music House 

26 Berners Street 

London W1T 3LR 

United Kingdom 

هاتف  +44 207 306 4888: لا
 + 44 1296 422530:الفاكس

  com.fmlmusic@davidstopps: الربيد اإللكرتوين
 org.thefac.www :املوقع اإللكرتوين

]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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ANNEX V 

  اخلامساملرفق

 ) IAF(حتاد ادلويل للمؤلفني الا

ية تا يق الغاايت ا تحالف ادلويل للمؤلفني إىل  ليريم ا ل ياجات : حتقل تيل ا حث يون(املؤلفني مت نانون وا تاب وا لصحفا لف ، وتعزيز )ُلك
شأن حقوق يد ادلويل وممارسة الضغوط يف هذا ا ل املؤلفني وحاميهتا عىل ا ساحة ادلوية؛ وضامن تعاون لصع معىل ا ل نظامت ل

يهنا واعامتد بادل موقف باملؤلفني فامي  سري  ية القامئة و نظامت املؤلفني اإل ية حقوق املؤلفني؛ وتدعمي  شأن أ ت دويل  ي مي مه تب قل م
تصدي حلجج حركة احلقوق املرتوكة فامي خيص ىل رضورة إبرام عقود عبالغ هبا؛ والرتكزي عاملعلومات واإل نفاذ لادةل؛ وا لحرية ا
توايت ية اليت يضطلع . حملإىل ا شطة الر سـوفامي ييل بعض من األ شاء قامئة : هبا الاحتادئين مبإ تقةل  نظامت املؤلفنين ملسـالقوية وا

نظامت املؤلفني ية من  بكة عا يل  يا وصوهنا بغرض  مما ملشك شـ تل نظامت دوية من و ؛ً شاور مع  قا لل بو لضامن عدم تأثري مت ييل الو ب
شطة الاحتاد ساخ نأ ية حبقوق الا نظامت ا بدعني؛ والعمل مع الاحتاد ادلويل  با عىل حقوق ا ن  ن للم مل سـتسل ملع ً)IFRRO (

ئ شاط، يف هيو هام املؤلفني،  سري إ نات أخرى من أجل  بي ية حبق املؤلف؛ والعمل معست تو شطة الضغط وا عأ ل نظامت ن مل ا
رشيكة  متع والسـامي لا نارصة ادلور اذلي يؤديه املؤلفون يف ا نصة دوية للمؤلفني؛ و يح  نظمي تظاهرات  جملعىل  م م لت حق  جوانبتت
ية ذات الصةل . ّاملعرضة للخطراملؤلف  رش يريات ا ية اب هات ا يعة ا شلك مزتايد، يف  هم،  يعوجيد املؤلفون أ تغ ن طل لتب ل ملع جل نفس

تواي نفاذ إىل ا حملاب ية إىل . تل نقاش اذلي يوازن بني احلاجة ا تاب يف جوهر ا نانني وا يقذلا ال بد من وضع املؤلفني وا لك حلقلف ل ُ ّ
ناءات اليت تؤثر عىل قدرة املؤلفني  ناءات وأخطار تكل الا ّالا ث تث سـت سب رزق سـ هماكفكعىل  ويعمل الاحتاد مع . ع من إبدا

ثمنظامت املؤلفني اليت تقع ّ يف شـىت ربوع العام و ناننيل مت تاب وا لفئات اآلالف من ا لك يب . ُم تايل، ضامن أال  نه، اب تغو ل ميك
بدعني  ناءملوهجات نظر ا يةثأ شات الر نا سـ ا ق  .ئيمل

 : الاتصال الاكمةلعناوين

Katie Webb 

IAF Administrator 

The Writers’ House 

13 Haydon Street 

London EC3N 1DB 

هاتف  +44) 0(20 7264 5717: لا
 + 44) 0(20 7264 5755:الفاكس

 uk.co.alcs@webb.Katie: الربيد اإللكرتوين
  org.internationalauthorsforum.www :املوقع اإللكرتوين

سادس[ ]لييل ذكل املرفق ا
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ANNEX VI 

سادساملرفق ل ا  

يا املعلومات  نولو تخصصني يف  جالرابطة ادلوية للمحامني ا تك مل  ) IAITL(ل

ية  بادل املعارف اخلاصة ابملفاهمي ا يا املعلومات عىل تعزيز  نولو تخصصني يف  ميتعمل الرابطة ادلوية للمحامني ا ت مل لتنظل ج تك
يذها متع املعلومات و تنفاملربطة  مبج ًوشجع الرابطة أيضا . ت تحاور ت لهاء القانون وخرباءه وطالبه عىل زايدة ا يا قطاعمع فق نولو ج  تك

شلك أكرب وواضعاملعلومات  تدخل  هات من ا متكني تكل ا ناس  ياسات وعامة ا بي ا ل ل جلسـ ل يا ل نولو جيف طريقة تأثري  تك
ياسة وطريقة  يالسـاملعلومات يف القانون وا نولو تخدام تكل ا جا لتك شات مع طائفة واسعة من األطراف . سـ نا قوجتري الرابطة  م

ياسا سؤوةل عن صوغ القوانني وا هات ا ية مبا يف ذكل ا سـاخلار لمل جل تجارة ت يف جماالت حق املؤلف واخلج ية وا لصو ص
ية وعن إنفاذ  رشيعاتناإللكرتو شاط، يف توسامه. لتا نظميتكوين الكفاءاتبن الرابطة،  سائل ا بة  نا ت بغرض إجياد احللول ا مل سـ  لمل

ية سأليت األمن وحق املؤلف مملسـتقبلا ناول  شاريع اليت  رشيكة يف جمال ا سات ا م، وتعاون مع سائر املؤ مل س تتت شاريع ل ملن بني ا
لاليت ميوها القطاع العام بارشة، . ّ ية، بطريقة  شارك ا مكام  مجلع يقات واقرتاحات ت ياسات من خالل تقدمي  تعليف وضع ا  حوللسـ

متع املعلومات ية الفكرية يف  سائل املربطة حبقوق ا شأن ا بادرات الاحتاد األورويب مبا يف ذكل  جمتلف  مللك تم مل ب ق حُويعد . خم
ها الّأحد أمه ئل اإلعالم اجلديدة املؤلف يف وسا ها . رابطةساجملاالت اليت تدر نا يع اليت  يع املوا قشوقد حبث أعضاء الرابطة  ت ض مج

نة ادلامئة ومه  تخصصةيعكفون عىل دراسـهتاللجا ية واجملالت ا سلطات ا مترار بغرض تقدمي اقرتاحات إىل ا مل اب ن ملعل  . سـ
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ANNEX VII 

سابعاملرفق ل ا  

ية للمكفوفني  مية توفري الوسائل اإلعال يفيمجع برص ضعو  ل ا

ية يه تعزيز  شدها ا ية اليت  مجلعالغاية الر ن تسـ شطةئي نفاذ إ تونأ يفيلهيا للمكفوفني لفري املعلومات اليت ميكن ا برص وسائر ضعو ل ا
ناطقة ابلل بدلان ا بوعات يف ا لاألشخاص العاجزين عن قراءة ا ل هام يف تكل ملط ية، واإل سغة األملا شطةن ية .  وضامهناناأل ثل ا مجلعو ّ مت

بوعات دلى ماليك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ودلى  برص وسائر األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطمصاحل معايق ا ل
يل الرسوم يات  حتصنظامت هؤالء املالكني و مجع ية دمع األ. م شطة األخرى اليت تضطلع هبا ا مجلعومن األ عضاء يف اسـهتالل ن

بة  ية، ونظمي محالت للمطا ية أو آاثر عرب إ شاريع ذات أ يق  لو ت مي مه م قلسـ برص وسائر مبنتجات إعالتن لية ميكن ملعايق ا م
بوعات األش نفاذملطخاص العاجزين عن قراءة ا يع عىل وضع مإلهيا لا ية وصوهنالعايري التشج؛ وا ية . عنو بدي أعضاء ا مجلعو ي

يدين مهنا اهامت توافر ملسـتفوا نفات بما  شورةملصا نفاذ إلهيا، ملنا ساق ميكن ا م بأ ل باعة بأحرف مضخن ّثل خط الرباي وا مة لط
تاع هبا بوعات قراءهتا والا برص وسائر األشخاص العاجزين عن قراءة ا نطوقة، اليت ميكن ملعايق ا نصوص ا متوا ملط ل مل توبدي . سـل

يال املعاهدة اليت ية  ية اهامتما من الزاوية ا حا ن ملهمجلع برص وإزاء ً شأن حق املؤلف ومعايق ا ل اقرتهحا الاحتاد العاملي للمكفوفني  ب
نصة أّتطور  . حصاب املصاحلم 
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ANNEX VIII 

ثاملرفق امنل ا  

 (SADPD)أمانة العقد األفريقي للمعوقني 

ئت يف عامأمانة العقد ا تخصصة أ شألفريقي للمعوقني واكةل  ساعدة عىل دمج املعوقني 2003 ُنم يه واألدوات ا تو مل وتهنض اب جل
هوة بني  25وتضم األمانة . وتكوين كفاءاهتم يا وتعىن بردم ا تخدمون يف أفر يدة اليت يقودها ا لبدلا ويه الواكةل الو يق ُح صياغة ملسـ

يذها ياسات و تنفا متع املدينتونهتج األمانة مقا. لسـ ية واحلكومات وا يا هات ا ناء عىل الطلب يف تعاوهنا مع ا جملربة العمل  سـ سـ لب  جل
رشوعات للمعوقني يذ . ممن أجل تصممي برامج و سارات  متع املدين يف  نظامت ا سامهة  ها تعزيز  نفوشمل أهدا م تف م م جملت

نفوذ  شد ا ياسات و لا ح ية والالزتامات السـ للوضع املعوقني يف مصمي اخلطط احلكو يةم سـيا بدي. سـ اهامتما  أعضاء األمانة يو
شورة للمعوقني بتوافر نفات ا ن ا نطوقة ململص نصوص ا باعة بأحرف مضخمة وا ثل خط الرباي وا نفاذ إلهيا،  ساق ميكن ا ملبأ ل لط ل ّن م

تاع هبا برص قراءهتا والا متاليت ميكن ملعايق ا يال املعاهدة اليت. سـل ية  ية اهامتما من الزاوية ا حوبدي ا ن مجلع ملهت  اقرتهحا الاحتاد ً
نصة أحصاب املصاحل برص وإزاء تطور  شأن حق املؤلف ومعايق ا مالعاملي للمكفوفني  ّ ل  .ب
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