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معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص 
 املكفوفني أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات

 
 اجلمعية

 
 (الثانيةالعادية )الدورة  الثانية الدورة
ىل  2من جنيف،   2017 أأكتوبر 11اإ

 
 

 تقرير عن احتاد الكتب امليسرة

مانة عداد الأ  وثيقة معلومات من اإ

 مقدمة أألف.

طار مجعيات ادلول الأعضاء يف املنظمة  الثالثهذا هو التقرير الس نوي  .1 بشأأن احتاد الكتب امليرسة اذلي ُأعد يف اإ
 العاملية للملكية الفكرية )الويبو(.

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص يف الويبو ادلول الأعضاء  تداعمتوقد  .2 معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي دخلت ، و 2013يونيو  27"( يف )"معاهدة مراكش اإ

ىل ماادرات لملية لتققيق احل تربزهيا. و دوةل عضو عل 20بعد تصديق  2016سبمترب  30املعاهدة حزي التنفيذ يف  اةة اإ
حدى امل "الاحتاد") واحتاد الكتب امليرسة ،معاهدة مراكشالأهداف املنصوص علهيا يف  معاهدة عاملية لتنفيذ ال اتبادر ( هو اإ

 .شغييلعىل املس توى الت مراكش 

وهو ؛ عنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة ادلامئة امل يف ادلول الأعضاء أأمام  ،2014يونيو  30يف  حتادالاطلق وأأ  .3
 حتالف بني القطاعني العام واخلاص تقوده الويبو ويشمل املنظامت اجلامعة التالية:

 ؛الاحتاد العاملي للمكفوفني 

 ؛احتاد ديزي 

 ؛اجمللس ادلويل لتعلمي الأشخاص معايق البرص 
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 ؛الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا 

 ؛س يفرز اخلريية مؤسسة سايت 

 ؛رابطة النارشين ادلولية 

 ؛الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ 

 .املنتدى ادلويل للمؤلفني 

، بدوام اكمل اواحد ايا موظفحال الاحتاد وظف يو  ،يف مقر الويبو الرئييس يف جنيف بسويرسا حتادأأمانة الامقر  يقعو  .4
 التقنيةنصة امل  تطورتكنولوجيا املعلومات خارجية ل ( ورشكة ن بدوام جزيئاكمل واثناين )اثنان بدوام تعاقدم موظفني وأأربعة 

واملايل والقانوين  واصيلتوال  نية يف الويبو ادلمع الإداريم الإدارات املع . وتقد  لالحتادالتابعة الكتب العاملية  خلدمة
 .حتادالا مانةلأ 

ة ابء.  أأنشطة احتاد الكتب امليرس 

ىل انظر و . "النشوء" هذهفرتة يف ثالث س نوات، وقد حقق نتاجئ ممتازة  منذ حتادعمل الاي .5 لحتاد  "النتاجئ الإجامليةاإ
 أأنشطة رئيس ية يه: ةثالث الحتادول " يف امللقق الأول.2017 - 2014: الكتب امليرسة

ةلحتاد التابعة خدمة الكتب العاملية   الكتب امليرس 

املعروفة سابقا ابمس خدمة نظام الوسطاء املوثوقني  ،"اخلدمة"(كتب امليرسة )ابعة لحتاد ال التالعاملية خدمة الكتب  .6
لكرتوين عاملي للكت ،(TIGARللموارد املتاحة عامليا ) مه  ب يف أأنساق ميرسةيه دليل اإ املكتبات اليت ختدم الأشخاص تقد 

عاقات أأخرى يف قراءةاملكفوفني ومعايق البرص وغريمه من الأشخاص احتياةات  قراءة العاجزين عن )"املطبوعات  ذوي اإ
دمه اخلدمة  "(املطبوعات يف تقع واخلدمة يه منصة تقنية دولية بني املكتبات  البقث عن الكتب امليرسة وطلهبا. مناني ةابإ وتزو 

)الهيئات  املطبوعاتقراءة العاجزين عن وتسمح اخلدمة للمكتبات اليت ختدم الأشخاص . املقر الرئييس للويبو يف جنيف
 .ابجملان )ج(( ابس تكامل مجموعاهتا من الكتب امليرسة من أأقراهنا يف بدلان أأخرى2املعمتدة كام تعرفها معاهدة مراكش يف املادة 

عنوان  360 000ووقعت مخس وعرشون مكتبة عىل اتفاق مع الويبو للمشاركة يف هذه اخلدمة، ويضم الفهرس الآن  .7
املس تخدمني )املرفق  ويرد أأيضا أأكرث يف املرفق الثاين،مكتبة  25وعددها  ةشاركمل ا تكتباابمل قامئة وترد لغة.  76بأأكرث من 

لت ، 2017 أأغسطس 31حبلول و . الثالث( واللغات الرئيس ية للخدمة )املرفق الرابع(  9500أأكرث من  ةشاركامل  تكتباامل نزَّ
لكرتوين نتاج حنو وبلغت الوف، عنوان اإ نتاج يف البدلان  ونملي 19ورات يف تناليف الإ دولر أأمرييك )وتقدر تناليف الإ

عارة الكتب امليرسة بفضل هذه اخلدمة عن طريق  دولر أأمرييك لكتاب يقرؤه الراوي(. 2000النامية بنقو  وأأمكن اإ
 .2017 أأغسطس 31 مرة حت   165 000املكتبات املشاركة لرعاهتا 

 اأأمهنحتسني خدمة، وبذكل لتقسني املنصة التقنية للئيس ية، جميات الر الرب تضمن حتديث لمل هام، هذا العام  نف ذو  .8
 خفض التناليف.و  هئاوأأدا ءهتاوكفا

ىل  .9 ضافة اإ . وقال 2016سبمترب  30يف  بدء نفاذ معاهدة مراكشمراعاة ل  دمةعىل اخل تعديالأأدخلت ت، ما س بقواإ
دراج بدء نفاذ معاهدة مراكش  ل ل الكتب امليرسة عرب احلدودتبادما اكن ل  يف بدل ما،ا هالأحنام املتوافقة مع واإ  أأن حيدث اإ

ذن من صاحب حق املؤلف. جراء لمليات التبادل مع أأي  ابإ ا الآن، فميكن اإ مشاركة يف اخلدمة يف البدلان اليت  ةمكتبأأم 
ذن. دوننفذت معاهدة مراكش،   طلب اإ
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ه ا الوطنية،  قوانيهنيفأأحنام معاهدة مراكش  تنفيذالبدلان مع بدء و  .10 يف لك خطوات  املكتبات املشاركة ةدماخلس توة 
" يف يتوافر التجار ال تنفيذ ما يعرف بأأحنام " ح معاهدة مراكشتيعىل سبيل املثال، ت و لملية تبادل الكتب امليرسة. 

عرب ميرس   قال تبادل كتاب عىل أأنه ،هذه احلاةليف  ،قد ينص القانون الوطين لبدل ماو  عات الوطنية حلق املؤلف.الترشي
املطلوب. وس تقوم  نسقابل احمليل  سوقال جتاراي يف  وافرطالبة أأن تؤكد أأن الكتاب غري مت عىل املنظمة التعني  احلدود، ي 

سداء اخلدمة  يجر س تو  ،احملمتةل مبوجب الترشيعات الوطنية حلق املؤلف بشأأن هذه الرشوطاملشورة للمكتبات املشاركة  ابإ
 الرشط.مبراعاة هذا دمة لإخطار املس تخدمني التعديالت الالزمة عىل منصة اخل

ب كتال ب( حق املؤلف حت يتس ىن تبادل حاصذن من ماكل )طلب الإ  ةدمأأعاله، س تواصل اخلمس بقا ذكر  مثلامو  .11
ة عرب م اخلدمة ، تقذكل. وبمراكش عد أأحنام معاهدةلمكتبات املشاركة املوجودة يف بدلان مل تنفذ بل  احلدود ابلنس بة امليرس  د 

ة لتبادل الكتب  ،ما مركزاي واحدانظا فذة يف لك ولية انخمتلف املتطلبات القانونية ال  ، يراعيعرب احلدودامليرس 
 ركة.امش قضائية

 تكوين الكفاءات

م ي .12 ىل منظامت غري حكومية الاقدَّ نتاج الكتب امليرسة اإ  دمختحتاد تدريبا  ومساعدة تقنية بشأأن أأحدث لمليات اإ
 يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا .ة تجاريال  رشدور الن مديرايت التعلمي و و  قراءة املطبوعاتالأشخاص العاجزين عن 

ة  واملساعدة التقنيةات ر التدريبوف  تو   ةالإلكرتونيابلنسختني وبرايل ) (DAISYديزي )و  EPUB3التالية: ابلأنساق امليرس 
ن الاحتاد (. ةاملنقوشالورقية و  نتاج مواد الالزم المتويل ويؤم   ةالابتدائياملراحل طالب س تخدهما لي تعلميية ابللغات الوطنية لإ

ا أأثناء التدريب تعلموهناس تخدام التقنيات اليت ي يك يمتكن املتدر بون من  املطبوعات،قراءة العاجزين عن  ةواجلامعي ةوالثانوي
 .وهانسي ول  عىل الفور

املصلحة تعزيز التعاون بني مجيع أأحصاب لك  ادلمع الالزم ل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا الاحتاد رشاكء يتلق ى و  .13
نتاج مواد أأمهي ة  لفهم ضامان، ةتجاريال  رشودور الن الواكلت احلكومية  ومهنماملعنيني،  ةاإ ىل ىسعوي . بأأنساق ميرس   الاحتاد اإ

نتاج  نضام  .فهيا مرشوع ينفذ يتال انيف البدل ليوالطو املتوسط  ينياملد عىل ةرس  ي امل  الكتباس تدامة اإ

ت طلقوالهند ونياال ورسي لننا، وأأ  يف بنغالديشاليت يضطلع هبا الاحتاد  واس مترت أأنشطة تكوين الكفاءات .14
لننا.  الأنشطة يف بنغالديش ونياال ورسيل حكومة أأسرتاليا مشاريع ةديدة يف الأرجنتني وبوتسواان وأأوروغواي. ومتو  

ل ومتول مجهورية كوراي مرشوعا واحدا يف الهند، و   يف الهند. يااثن  امرشوع مؤسسة سكول ومؤسسة الأمم املتحدةمتو 

ة الصادرة سيالغو  .15  بفضل كتااب، 3950لغات وطنية ب 2017ديسمرب و  2014يناير ما بني  عدد الكتب التعلميية امليرس 
نتاج اإ دورة تدريبية يف تقنيات  26نظمت  ،الفرتةيف ذات . واملذكورة ةالس بعالبدلان يف  تكوين الكفاءاتالاحتاد ل مشاريع 

ة  الكتب  .ودور النرش التجاريةت التعلمي ايريدمملنظامت غري احلكومية و صاحل الامليرس 

 النرش امليرس  

نتاج النارشين للمصنفات "امليرسة من الأساس" ويه كتب يف متناول املبرصين والعاجزين عن  عشج  ي  .16 الاحتاد عىل اإ
ويدمع الاحتاد ميثاق الاحتاد للنرش امليرس  اذلي حيتوي عىل مثانية ماادئ رفيعة املس توى ومتطلعة عن  القراءة من الأساس.

ىل التوقيع عليه، كام أأنه ينظم هذا العام ةائزة الاحتاد ادلولية للمتزي  النرش الرمقي يف الأنساق امليرسة ويدعو الاحتاد النارشين اإ
ة ،يف النرش امليرسَّ  ( SAGE)ساج لك  من دار  2017ائزة الاحتاد ادلولية للمتزي يف النرش امليرسَّ لعام جب زفاو  .ةةديد مر 

 ةدمخلالأرجنتني من ، ويه منظمة غري حكومية (Tiflonexos) تيفلونيكسوسمنظمة للنرش يف اململكة املتحدة و 
تقديرا لهذه املنظامت اليت  2016الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات وُسلمت اجلوائز يف معرض كتاب لندن يف أأبريل 
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ىل الكتب الإلكرتون  جنازات للميض حنو حتقيق نفاذ العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ ية متزيت بقيادة اس تثنائية وحققت اإ
 .التجارية أأو املنشورات الرمقية الأخرى

 2018/2019ة ثنائيالأنشطة املقاةل يف ال  .جمي

ةلحتاد التابعة خدمة الكتب العاملية   الكتب امليرس 

وعات ةد كبرية من املصنفات يف أأنساق يواصل الاحتاد توس يع نطاق خدمته ويتصل ابملكتبات احملمتةل اليت تقتين مجم .17
 للغة الإس بانية،الكتب املتوافرة دليه اب يف زايدةالاحتاد أأمل يعىل سبيل املثال، . فروءة عىل نطاق واسعة يف لغات مقميرس  

ة أأمرينا الالتينية  ن  نظرا لأ  ىل معاهدة مراكش.  تضمانليت عدد البدلان امن حيث رائدة قار  أأمرينا تشّك   بدلا 19ن بني مفاإ
 يف املعاهدة. طرافكأ بدلا  12 انضم   الالتينية،

آراء مجع  املفيد من وذكرت املكتبات املشاركة أأن   .18 من فهرس  املكتبات يناغي أأن تطلهبا اليتالكتب بشأأن  عاهتار أ
اد املكتبات العاجزين عن لمتك ،2018عام للمس هتلكني سهل الاس تعامل رائد  طالق تطبيقلإ الاحتاد طط وخي. الاحتاد ني رو 

ون قراءهتامن البقث عن ااملطبوعات قراءة  وره صدمبجرد تطبيق وسيتاح ال . عن طريق مكتبهتم املشاركة لعناوين اليت يود 
 .أأعضاء يف مكتبة مشاركة اذلين مه املطبوعاتقراءة العاجزين عن للمس تخدمني الهنائيني فقط 

 تكوين الكفاءات

نتاج الكتب امليرسةتقنية بشأأن أأحدث لمليات ال ساعدة امل و ية تدريب تقدمي ادلورات ال حتاد س يواصل الا .19 ، وزايدة عدد اإ
آس يا.و  وأأمرينا الالتينية يايف أأفريق مشاريع تكوين الكفاءات  ويبقى حتقيق الهدف رهنا ابس مترار اجلهات املاحنة يف المتويل  أ

نشاء مراكز املدى البعيد ويبقى الهدف عىل وابلعثور عىل رشاكء حمليني هممت ني بتنفيذ همام الاحتاد.  تستشريها للنرش امليرس   اإ
قلميية غري احلكومية والهيئات احلكومية واملكتبات واملؤلفون ودور النرش   عند احلاةة.التجارية املنظامت الإ

 النرش امليرس  

. ةائزة الاحتاد ادلولية للمتزي يف النرش امليرسَّ عن طريق " من الأساس امليرس  "النرش تعزيز هدف ل الاحتاد واصيس   .20
صدار ماادئ توجهيية للنارشين الاحتاد  أأمليو  نتاج الكتب بشأأن يف توفري التدريب واإ بأأنساق أأفضل املامرسات يف كيفية اإ

ة لتقنية يف توفري التدريب واملساعدة ايس تطيعون خرباء دمات عروض خل. وحتقيقا لهذه الغاية، أأصدرت الويبو طلب ميرس 
نتاج الكتب  ة باإ تدريب يف أأنشطة ال أأمانة اللجنة لتعمتد علهيم  خرباءبأأسامء وضع قامئة و يف تأأمل الويبعدد من اللغات. و امليرس 

 واملساعدة التقنية يف مجيع أأحناء العامل.

 حشد الأموال

وتقدمي مقرتحات بشأأن  ثاحبلإجراء أأ مجع التربعات خارية يف جمال دمات رشكة طلب عروض خلأأصدرت الويبو  .21
يف الويبو أأمل وت؛ الرشاكتتربعات برامج و ملؤسسات اخلريية اكالقطاع اخلاص من مصادر من  الاحتاد مشاريعطلب متويل 

مني لدلول الأعضاء يف  ينتقرير ال وكام ورد يف . احلصول عىل متويل من مصادر غري املزيانية العادية للويبو  2016و 2015املقد 
العمل عىل حنو حذر وتدرجيي وشفاف لوضع اسرتاتيجية شامةل حلشد الأموال  ويبوصل الواتس  ، الكتب امليرسة بشأأن احتاد

قامة الرشااكت معها )حسب القوانني والأنظمة املنطبقة يف  نشاء حممتل لهيئات غري رحبية واإ وتنفيذها، وقد تشمل أأيضا اإ
 الرضييب.البدلان اليت قد تقام فهيا تكل الهيئات(، بغية ةذب التربعات املس تفيدة من الإعفاء 

]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 

ة  النتاجئ الإجاملية لحتاد الكتب امليرس 
2014 – 2017 

التابعة مؤرشات خدمة الكتب العاملية 

ة  لحتاد الكتب امليرس 

 )مجموع ترامكي( 2017 2014

مع الويبو اليت وقعت اتفاقا  املعمتدةعدد الهيئات 

ة )الهيئات ب العامليللمشاركة يف خدمة الكت

 املعمتدة املشاركة(

11 25 

 

يف ولايت قضائية صادقت عىل  الهيئات املعمتدة املشاركةمن  وتوةد ست

رسائيل ومجهورية كوراي(  معاهدة مراكش )أأسرتاليا والربازيل وكندا واإ

 

عدد العناوين املتاحة يف فهرس خدمة الكتب 

 العاملية

224,500 360,000 

 عدد الكتب اليت نزلهتا الهيئات املعمتدة املشاركة

 

الوفورات اليت حققت بفضل الكتب اليت نزلت 

نتاج بنقو  دولر  2000)تقدر تناليف الإ

 أأمرييك لكتاب يقرؤه الراوي(

200 

 

دولر  400,000

 أأمرييك

9,500 

 

 مليون دولر أأمرييك 19

من اليت طلبت املصنفات املنشورة عناوين عدد 

غراض لأ  املؤلف حقتراخيص من ماكل أأةلها 

  عرب احلدودميرس   نسقها ب تبادل نسخ 

1270 21,700 

 

ة للأفراد العاجزين  عدد اإعارات الكتب امليرس 

عن قراءة املطبوعات عن طريق الهيئات 

 املشاركة

16000 

 (2014ديسمرب يف )

165,000 

 

 (مجموع ترامكي) 2017 2014 مؤرشات تكوين الكفاءات

ة اليت س تنتج خالل  عدد الكتب التعلميية امليرس 

الفرتة بلغات وطنية من خالل التدريب 

واملساعدة التقنية اليت يقدهما احتاد الكتب 

ة  امليرس 

 2017كتااب تعلمييا حبلول ديسمرب  3948 ل ينطبق

 

والهند ونياال تسواان ب و نغالدش أأطلقت مشاريع ةديدة يف الأرجنتني وب و 

 وأأوروغوايورسي لننا 

للمنظامت غري املقدمة عدد ادلورات التدريبية 

دور النرش احلكومية والواكلت احلكومية و 

 التجارية بشأأن أأحدث تقنيات النرش املتاحة

ىل  2دورة تدريبية )مدهتا ما بني  26 ل ينطبق  2017أأايم( حبلول ديسمرب  4اإ
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 )مجموع ترامكي( 2017 2014 مؤرشات النرش الشامل

ائزة الاحتاد ادلولية الرتش يحات الواردة جل عدد

  للمتزي يف النرش امليرسَّ 

 

عدد املبادئ التوجهيية الصادرة بشأأن النرش 

 امليرس  

 ل ينطبق

 

 

1 

 ترش يحا 31

مت اجلائزة يف معرض لندن للكتاب يف أأعوام و   .2017و 2016و 2015قد 

 

4 

، أأصدر الاحتاد "دليل اس تخدام املواد الرمقية لإنتاج منشورات 2017يف عام 

"عُدة الانطالق للنرش امليرس يف البدلان  2016بنسق برايل"، وأأصدر عام 

النامية والبدلان الأقل منوا" وكذكل "املبادئ التوجهيية للنفاذ امليرس لحتاد 

 الكتب امليرسة لفائدة املؤلفني ذاتيي النرش".

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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ةاملكتبات املشاركة يف خدمة الكتب العاملي  ة لحتاد الكتب امليرس 

 Visability. أأسرتاليا: مؤسسة 1

 Vision Australia. أأسرتاليا: مؤسسة 2

 مجعية الطاقات الش بابية يف العمل الاجامتعي. بنغالديش: 3

 مؤسسة دورينا نوفيل للمكفوفني. الربازيل: 4

 املعهد الوطين الكندي للمكفوفني. كندا: 5

 . ادلامنرك: املكتبة الوطنية ادلامنركية للأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات6

 فالنتان هوي. فرنسا: مجعية 7

 . فنلندا: مجعية س يليا8

 احملكي ةلكتب . أأيسلندا: مكتبة أأيسلندا ل 9

 . أأيرلندا: اجمللس الوطين ملكفويف أأيرلندا10

رسائيل: املكتبة املركزية للمكفوفني والعاجزين عن قراءة املطبوعات11  . اإ

 التمنيةحقوق املعاقني و من أأةل  نياال: منظمة العمل. 12

 . هولندا: مؤسسة ديديكون13

 مؤسسة املكفوفني. نيوزلندا: 14

 ة وخط الربايلاملكتبة الرنوجيية للكتب احملكي  . الرنوجي: 15

 بولندا: املكتبة املركزية للعمل والضامن الاجامتعي. 16

 الربتغال: املكتبة الوطنية الربتغالية. 17

 جنوب أأفريقيا: مكتبة جنوب أأفريقيا للمكفوفني. 18

 وي الإعاقاتلوطنية ذلمجهورية كوراي: املكتبة ا. 19

ة السويد: الواكةل السويدية لوسائل الإعالم. 20  امليرس 

 مجعية خدمة املكفوفني ومعايق البرص :سويرسا. 21

 قراءة املطبوعات العاجزين عنالبرص و  ومعايقاملكتبة السويرسية للمكفوفني : سويرسا .22

 . سويرسا: املكتبة الرومندية للكتب الصوتية23

 Seeing Earة املتحدة: مؤسسة . اململك24

 ةياجلسد ذوي الإعاقاتخدمة املكتبة الوطنية للمكفوفني و . الولايت املتحدة الأمريكية: 25

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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ةلحتاد الكتب  ةمس تخديم خدمة الكتب العاملي أأفضل  امليرس 

ة   عدد التزنيالت )مجموع ترامكي( املكتبة املشاركة يف احتاد الكتب امليرس 

 2422 مجعية فالنتان هوي )فرنسا( 1

 1717 املعهد الوطين الكندي للمكفوفني 2

 1820 مؤسسة املكفوفني )نيوزلندا( 3

 Vision Australia 917مؤسسة  4

 691 مكتبة جنوب أأفريقيا للمكفوفني 5

 432 مجعية خدمة املكفوفني ومعايق البرص )سويرسا( 6

7 
خدمة املكتبة الوطنية للمكفوفني وذوي الإعاقات اجلسدية )الولايت 

 املتحدة الأمريكية(
295 

ة 8  262 الواكةل السويدية لوسائل الإعالم امليرس 

 136 مجعية الطاقات الش بابية يف العمل الاجامتعي )بنغالديش( 9

 114 املكتبة الوطنية ادلامنركية للأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات 10

11 

 

 

 

 

 

 

 

Cat 

 193 اجمللس الوطين ملكفويف أأيرلندا

 111 املكتبة الرنوجيية للكتب احملكي ة وخط الربايل 12

الرابع[ ]ييل ذكل املرفق



MVT/A/2/INF/1 Rev. 
ANNEX IV 

الرابعاملرفق   

 

 ةخدمة الكتب العامليفهرس اللغات الرئيس ية يف 

 عدد املدخالت يف الفهرس اللغة 

 119,691 الإنلكزيية 1

 81,225 السويدية 2
 42,594 الهولندية 3

 33,591 ادلامنركية 4
 28,883 الرنوجيية 5

 24,891 الفرنس ية 6
 11,145 البولندية 7

 8,941 الأملانية 8

 2,059 الربتغالية 9

 1,229 الإس بانية 10

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[


