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 مالحظات األطراف األخرى

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 خلص امل

طار  C. PCT 1527ن التعممي م  تض .1 تقريرًا عن الس نوات امخلس الأوىل من نظام مالحظات الأطراف الأخرى يف اإ
جيابية جدًا فامي خي 2012يوليو شهر معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي ُأطخلق يف   مبدأأ  . واكنت الردود عىل التعممي اإ

 عىلة لعدم توفر بياانت اكفية. واختخلفت ال راء العمخلية يف املرحةل الوطنيأ اثره  العديد من املاكتب قياس يسعولكن مل  النظام
ح عدد من ال توس يع نطاق املالحظات ليشمل مسائل غري اجلدة والنشاط الابتاكري. و  دارية. ويوي الإ تحسينات اقُتر

ل اس تخدامًا منصفضاً املكتب ادلويل ابلُتوجي لخلنظام يف أأحناء ال لالزمة لتقيمي والعمل عىل مجع البياانت الخلنظام  عامل اليت تسج ِّ
دخال أأي تغيريات موضوعية أأو جوهرية.تأأثري النظام   يف املرحةل الوطنية قبل اإ

 نبذة عن نظام مالحظات الأطراف الأخرى

 :ابجلوانب الرئيس ية التالية نظام مالحظات الأطراف الأخرىيتسم  .2

ل شهرًا من ات 28جيوز تقدمي املالحظات اعتبارًا من اترخي النرش ادلويل وحىت  )أأ( رخي الأولوية. ول جيوز تقدهمها اإ
 الغرض. عرب النظام الإلكُتوين اخملص  لهذا

م أأحيااًن  )ب( ن ل همنع ذكل بطبيعة احلال أأن تقد  ينبغي أأن تتعخلق املالحظات ابجلدة والنشاط الابتاكري، واإ
ن مث وجاهة واثئق التقنية تحديد نطاق املطالبة ومل تعخليقات عن مسائل أأخرى مثل الوضوح عندما يكون ذكل همامً 

ذ ترقبل  ق املكتب ادلويل هذا الرشط برصامة؛ اإ تتعخلق يف املقام  ما دامتاملالحظات لك الصناعية السابقة. ول يطب ِّ
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الأول ابجلدة والنشاط الابتاكري ول حتتوي عىل موضوعات غري مالمئة بلك وضوح. ول ينظر املكتب ادلويل يف 
 أأس باب تقدمي املالحظات.

 .هوية أأحصاهباجيوز تقدمي املالحظات دون الإفصاح عن  ج()

مع تكل املراجع يف نسق  خلتقنية الصناعية السابقةل مراجع مالحظة عرشة لك جيوز أأن تتضمن  )د( عىل الأكرث، وُتر
ىل املطالبات املعنية والفقرات الوجهية و"رشح موجز ل م، مبا يف ذكل البياانت الببخليوغرافية والإحالت اإ " ةمهيلأ منظ 

كرث. وجيوز أأن يررفق بلك  5000طوهل 
ل عىل الأكرث  PDFثالثة مخلفات بنسق  املذكورةجع ار من املحمرف عىل الأ

ل ترتاح ماكنية تقدمي واثئق منفصةل  من هذه القاعدةلخلمودع والإدارات ادلولية واملاكتب املعي نة )واكن الغرض  اإ اتحة اإ اإ
ملالحظة ابعىل ذكل(. وجيوز أأن ترشفع  القاعدة تتكون من نسخة من الاستشهاد ومخلص  وترمجة؛ ولكن مل ترقرص

ضافية يف  دراج اجلداول والصيغ العخلمية اليت ل همكن لصقها يف  بغيةيرتاح لخلجمهور  PDFمخلف بنسق تعخليقات اإ اإ
 أأو تيسري رشح صةل عدة مراجع لخلتقنية الصناعية السابقة ابلنشاط الابتاكري. الأطر النصية

 عىل الأكرث. دويل عرش مالحظات من أأطراف أأخرى جيوز أأن يتخلقى لك طخلب )ه(

م، )و(  ، تعخليقات عىل املالحظات الواردة.الأولوية شهرًا من اترخي 30يف غضون  جيوز لخلمودع أأن يقد ِّ

ال )ز( ىل فوراً  ترتاح املالحظات وتعخليقات املودع عىل ركن الرباءات يف اليوم التايل ملعاجلة املكتب ادلويل لها. وحتر  اإ
ذا مل تكن قد أأرسخلت تقاريرها بعد الإدارات ادلولية اخملتصة ىل ااإ ه تبخليغ جامعي اإ شهرًا  30بعد ملاكتب املعي نة . ويوج 

 من اترخي الأولوية.

ىل الإدارة ادلولية املعنية  استباقياً تبخليغًا لإدارات ادلولية ايكون تبخليغ و  .3 ذ تررسل دامئًا نسخ اإ ذ مل تكن قد أأرسخلتاإ  اإ
93. أأما تبخليغ املاكتب املعي نة، فيمت وفقًا لخلقاعدة بعد تقريرها

)اثنيا(
ذ همكن لخلماكتب أأن ختتار احلصول عىل الت   بطريقة بخليغات اإ

ِّلها بطريقة استباقيةمكتبًا معي نًا حىت ال ن احلصول عىل لك املالحظات  11وقد اختار  .أأو بناء عىل الطخلب استباقية . وتن 
الولايت املتحدة لخلرباءات والعالمات  ماكتب أأخرى عند احلاجة عندما يدخل الطخلب ادلويل املرحةل الوطنية. وذكر مكتب

ىلالتجارية، بصفته  منا يتوقع من املودع أأن يشري اإ ئق الواث مكتبًا معي نًا، أأنه ل يس تصرج تكل املالحظات بصفة دورية واإ
 الوطنية. الوجهية من املالحظات يف بيان الإفصاح عن املعخلومات الواجب تقدهمه عند دخول املرحةل

 املالحظات نظاممن خالصة الس نوات امخلس الأوىل 

ن التعممي  .4 مت خالل الس نوات  C. PCT 1527تضم  تقريرًا عن مجموعة متنوعة من جوانب املالحظات اليت قد ِّ
 نظام معاهدة الرباءات.اف الأخرى خالل املرحةل ادلولية من امخلس الأوىل من اإطالق نظام مالحظات الأطر 

حظة يف مال 24 متوسطهطخلبًا دوليًا، أأي ما  1394مالحظة خت   1422وخالل الس نوات امخلس الأوىل، قربخلت  .5
اس تخدام النظام عامًة ن مجموع الطخلبات ادلولية املؤهةل. وهميل عابملئة  0.15الشهر أأو مالحظة يف يوم العمل الواحد أأو حنو 

ىل  ذ. هانس بة املالحظات اإىل مجموع من حيث  اً كبري شهراًي  تفاواتً  النظام ، شهدووفقًا لخلتوقعات .يةتدرجي ال زايدة الاإ اكن من  اإ
ل النظام اس تخدامًا منصفضًا عىل غرار الأنظمة املشاهبة لتقدمي املالحظات مبوجب القواننياملتوقع أأن   الوطنية. يسج ِّ

مت غالبية املالحظات ) .6  ذكل جزئيًا عدم وضوح التوزيع دون الإفصاح عن هوية صاحهبا. ويفس ِّ ابملئة( من  78وقد ِّ
مقارنة بخلغة النرش فضاًل عن  اتبعض العنارص مثل لغة املالحظ اجلغرايف ملصادر املالحظات. ومع ذكل، فقد تبني  من حف 

يداعمن منافسني يزاولون نشاطهم يف كثريًا من املالحظات وردت مصدر الواثئق املستشهد هبا أأن   الطخلب ادلويل. منطقة اإ
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حماوةل ريق النظام الباب لإساءة الاس تخدام عن طذكل وعند اإطالق النظام، اكن من الشواغل الرئيس ية أأن يفتح  .7
غراق ذ  حماولت من ذكل النوع أأي معخلومات متكررة أأو غري هممة. ولكن مل تررصديف املودع واملاكتب  اإ اكن أأكرب عدد من اإ

املالحظات الواردة عىل طخلب واحد ثالث مالحظات. واسترشهد غالبًا بوثيقة واحدة من واثئق التقنية الصناعية السابقة 
مالحظة خالل الس نوات امخلس الأوىل. واكنت  45وثيقة. ومل تررفض سوى  22دد الأقىص واثئق والع 3.8واكن املتوسط 

مت خطأأ  عادة تقدمي املالحظات. ومل يبخل   عىل سبيل ُتربةأأغخلهبا قد قد ِّ حت قبل اإ غ النظام أأو احتوت عىل عيوب طفيفة حصر
طار  فهيا مالحظاتاملكتب ادلويل بأأي حالت تررفض  الحظات الأطراف الأخرى لأن تكل مل وطينمسار مودعة معدًا يف اإ

 مالحظات عىل مجموعة أأوسع من مسائل الأهخلية لخلحامية مبوجب براءة. املسارات تسمح بتقدمي

مت الغالبية العظمى )أأكرث من  .8 ىل أأن نصف  90وقد ِّ ابملئة( من املالحظات ابلخلغة الإنلكزيية. ويرجع ذكل جزئيًا اإ
يداع املالحظاتأأيضًا جيوز و لخلغة الإنلكزيية. الطخلبات ادلولية تقريبًا منشور اب ن مل تكن لغة النرش أأو الخلغة الأم لإنلكزييةاب اإ ، واإ

اتحهتا  ممكن من املاكتب املعي نة نظرًا اإىل أأن املكتب ادلويل ل يُتمج املالحظات. عددلأكرب  لخلمودع، بغية اإ

لهيا يف مالحظات الأ  29وتندرج حنو  .9 طراف الأخرى يف فئة الواثئق غري املتعخلقة ابلرباءات ابملئة من الواثئق املشار اإ
خصائ  تقارير  بشأأنانظر التقرير  –ابملئة بقخليل  10ويه نس بة أأعىل من نظريهتا يف تقارير البحث ادلويل )أأكرث من  –

طار التعممي   :(. وجيسد ذكل أأحد ال مال املعقودة عىل النظام عند تأأسيسهC. PCT 1524البحث ادلولية يف اإ
جيادهايصعب عىل الفاحصني  واليتالكشف عن أأنواع الواثئق املعروفة دلى املنافسني  وهو  .اإ

لهيا يف مالحظات الأطراف الأخرى جديدة نسبيًا )منشورة خالل الس نوات  .10 واكنت حصة كبرية من الواثئق املشار اإ
ومع ذكل، ل همكن مقارنهتا ابلواثئق املستشهد  "(.P" أأو "Eالقخليةل السابقة لتارخي الإيداع ادلويل وبعضها يندرج يف الفئة "

ول تتوفر  عددهااملذكور أ نفًا ل يقيس  خصائ  تقارير البحث ادلولية بشأأنالتقرير هبا يف تقارير البحث ادلويل لأن 
 املعخلومات الالزمة عن الواثئق غري املتعخلقة ابلرباءات يف تقارير البحث ادلويل.

ىل تقدمي  .11 مت حنو  حظاهتممالومال الكثريون اإ ذ قد ِّ ابملئة من املالحظات خالل الأس بوع الأخري  33يف أ خر حلظة. اإ
ابملئة خالل اليومني الأخريين من املهةل. وأأسفرت تكل النعة  28شهرًا من اترخي الأولوية(؛ وحنو  28من املهةل املتاحة )أأي 

 عدة مشالكت مهنا ما ييل: عن

دارة الفح  المتهيدي ادلويل من أأجل مراعاهتل املالحظات يف حالت اندر تررس   )أأ( ىل اإ ا يف الفح  ة جدًا اإ
ىل أأنه دارة  المتهيدي ادلويل )نظرًا اإ ىل اإ رسالها اإ ل بعد النرش ادلويل، مفن النادر جدًا اإ ل جيوز تقدمي املالحظات اإ

 البحث ادلويل همام أأرسع مقدموها(؛

 ادلولية؛دلى املودع وقت حمدود جدًا لخلرد خالل املرحةل  )ب(

املس تحيل يف كثري من الأحيان رفضها واحلصول  يكون من ،اتد املكتب ادلويل عيواًب يف املالحظجي عندما )ج(
 عىل نسخة منقحة قبل انقضاء املهةل الزمنية احملددة.

ل عدد بس يط جدًا من املودعني الرد عىل املالحظات خالل املرحةل ادلولية و .12 ات فتبخلغ نس بة الطخلب –ل خيتار اإ
 ابملئة. 4.5املودع عخلهيا  املشفوعة مبالحظات ورد
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 C. PCT 1527الردود عىل التعممي 

قخلميية لخلرباءات واثنان من ممثخلني  17ردًا عىل التعممي وردت  19تخلقى املكتب ادلويل  .13 مهنا من ماكتب وطنية أأو اإ
جيابية عامًة فامي خي  مبدأأ مالحظات الأطراف الأخرى خالل املرحةل ادلولية  جملموعات مس تخدمني. واكنت التعخليقات اإ

ىل فاحصني والأطراف املعنية الأخرى انتباه ال لسُتعاءالإماكنية املتاحة  س امي ول حف  عند خلتقنية الصناعية السابقة ل مراجع اإ
 اجلدة أأو النشاط الابتاكري.

التقنية الصناعية السابقة يف حني مل  مراجعوقد متكنت بعض املاكتب من حتديد حالت اس تفاد فهيا فاحصوها من  .14
لخلغاية من الطخلبات دخل املرحةل  قخليالً  اً لأن عدد ات" لخلمالحظةالعمخلييسع ماكتب أأخرى تقدمي تقياميت عامة وجهية لخلقمية "

البحث والفح  الوطين من دون النظر يدواًي يف  مسارالوطنية أأو مل تتوفر بياانت اكفية لتقيمي مدى تأأثري املالحظات يف 
ىل أأن حصة كبرية من املالحظات ادلولية ُأعيد تقدهمها  مكالحظات وطنية عندما لك مخلف ابلتفصيل. وأأشار مكتب واحد اإ

 دخل الطخلب املرحةل الوطنية.

ذ فائدة توس يع نطاق املالحظات املسموح به ليتجاوز اجلدة والنشاط الابتاكري.  حولأ راء املاكتب وتباينت  .15 رأأت اإ
تعخليقات عىل أأي موضوع. ورأأت ماكتب أأخرى أأن النظام حيقق الغرض ال بعض املاكتب أأنه قد يكون من املفيد قبول 

لتقنية الصناعية السابقة وأأمهيهتا، ومن مث لن تكون أأي مالحظات راجع اانتباه الفاحصني مل اسُتعاءيس املنشود منه وهو الرئي
دارة البحث ادلويل تكل اجمل وبررر ذكل بأأنعىل مسائل أأخرى مفيدة.  مالمئة بقدر املس تطاع  تغطيةالت ينبغي أأن تغطهيا اإ

جلدة والنشاط الابتاكري، مقارنة ابيف تكل اجملالت كثريًا نني الوطنية ختتخلف معخليًا عىل الصعيد الوطين وأأن القوا
 املعخلومات الإضافية قد تؤدي اإىل جحب النقاط الرئيس ية. وأأن

ىل أأن التعخليقات عىل هذا املوضوع لن تضفي اإ مسائل أأبوة الاخُتاع حتديدًا، أأشارت عدة ماكتب معي نة  خي وفامي  .16
جراء بني الطرفني حيث سيتعني عىل  افة ابلنظر يف أأبوة الاخُتاع أأو ل همكهنأأي قمية لأهنا غري ملك   ل كجزء من اإ القيام بذكل اإ

 جحته وفقًا لخلمتطخلبات املنصوص عخلهيا يف القانون الوطين. يقميالشص  املدعي أأبوة الاخُتاع أأن 

اتحة نسخ من الواثئق املستشهد هب .17 ىل ن عربا وذكر مكتب معني  أأنه س يكون من املفيد اإ ظام الويبو لخلنفاذ املركزي اإ
ذا أأمكنWIPO CASE) نتاجئ البحث والفح  ىل املاكتب املعي نة  الأمر ( واإ حاةل املعخلومات الاكمةل بشأأن املالحظات اإ اإ

ح أأيضًا احلصول عىل عندما يدخل الطخلب املرحةل الوطنية عوضًا عن خيار  ما"لك يشء أأو ل يشء" املطب ق حاليًا. واقُتر أأن  اإ
ع ىل الإنلكزيية  مومقد ِّ  يشج  ما أأن الخلغة الأصخلية املس تخدمة  الإنلكزيية يه عندما ل تكوناملالحظات عىل توفري ترجامت اإ واإ

 يوفر املكتب ادلويل ترجامت أ لية.

حدى  تواقُتح .18 س تخدمني خفض همةل تقدمي املالحظات واس تخدام الوقت الإضايف قبل هناية املرحةل امل  اتمجموعاإ
دارة البحث ادلويل أأو الفح  المتهيدي ادلويل تكل املالحظاتادلول  املزيد من الوقت لرد املودع.  ، ويرتاحية يك تس تعرض اإ

حاةل مراجعه ينبغي وأأضافت مجموعة املس تخدمني ذاهتا أأن التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا يف املالحظات اإىل لك  اإ
حاةل تكل املعخلومات. املاكتب املعي نة يك ينظر فهيا فاحصوها  دون حتميل املودع مسؤولية اإ
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 التدابري املقبةل املقُتحة

 املكتب ادلويل يوفرهاحتسني اخلدمات اليت 

م قدر الإماكن. ومن  .19 أأنشئ نظام مالحظات الأطراف الأخرى من أأجل مجع أأكرب قدر من املعخلومات يف نسق منظ 
تقرير النسق املس تخدم يف يش به كثريًا  XMLية" متاحة بنسق مث، فاإن معخلومات الاستشهاد و"الرشح املوجز للأمه 

البحث ادلويل. ومل يكن جحم املالحظات اكفيًا لتربير بذل املزيد من اجلهود من أأجل حتسني اس تخدام تكل املعخلومات يف حد 
ىل أأن  العمل عىل زايدة  دأأ فقد ب، XMLابملئة تقريبًا من تقارير البحث ادلويل ابتت ترد بنسق  65ذاهتا. ومع ذكل، نظرًا اإ

ىل معخلومات الاستشهاد حبيث تغطي معخلومات الاستشهاد املس متدة من تقارير البحث بنسق   XMLفعالية النفاذ اإ
ىل  دخالومالحظات الأطراف الأخرى. ويريم ذكل اإ النظام الإلكُتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يفالوظائف التالية  اإ

(ePCT( وركن الرباءات )PATENTSCOPE مبا ،)اتحة املعخلومات نفسها عرب ىل اإ نظام الويبو لخلنفاذ  يؤدي عىل الأرحج اإ
ىل نتاجئ البحث والفح  )  :(WIPO CASEاملركزي اإ

تشمل الواثئق املستشهد هبا يف تقرير البحث ادلويل وأأي  XMLتوليد قامئة ابلستشهادات بنسق  )أأ(
ع نطاق هذه اخلاصية يف املس تقبل من أأجل تغطية الواثئق مالحظات لأطراف أأخرى )ومن حيث املبدأأ، س ي وس 

براءة بقدر ما  لأهخلية امحلاية مبوجباملستشهد هبا يف تقارير البحث الوطين السابقة وتقارير الفح  المتهيدي ادلويل 
 (؛مناسب XMLبنسق  من مخلف معد   أأمكن اس تصراج تكل املعخلومات

ىل نسخ الواثئق حيامث اكن ذكل معخليًا )لغالبية واثئق الرباءات توليد قوامئ ابلستشهادات مع  )ب( روابط اإ
 الواثئق غري املتعخلقة ابلرباءات(؛ وبعض

ىل أأي من لغات النرش بناء عىل معاهدة الرباءات ملالحظات الأطراف الأخرى توفري  )ج( ترمجة أ لية اإ
ىل )استناداً   ويل(.ادل بشأأن تقارير البحث الاس تحداثخدمة مماثةل قيد  اإ

 الُتوجي لخلخدمة

ما عىل خربة الأنظمة الوطنية يف جمال مالحظات  اإىل حديبدو أأن اس تخدام النظام يف أأحناء خمتخلفة من العامل يعمتد  .20
يف املرحةل الوطنية س يعمتد كثريًا عىل مدى الُتوجي الأطراف الأخرى، غري أأن اس تخدام مالحظات الأطراف الأخرى 

ىل تذكري املس تخدمني بتوفر نظام  ومجعياتيدعو املكتب ادلويل املاكتب الوطنية ذلكل، لخلخدمة. و املس تخدمني الوطنيني اإ
 مالحظات الأطراف الأخرى ومزاايه احملمتةل.

 املرحةل الوطنية ال اثر يفتقيمي 

جراء تقيمي  .21  ا ييل:املاكتب املعي نة مب أأن تقوماملرحةل الوطنية  يفاملالحظات  لفائدة جمد  سيتطخلب اإ

جراء تقيمي يدوي لعدد  )أأ( حصائيًا من الطخلبات  وجيهاإ  مالحظات؛ اليت أأبديت عخلهيااإ

تب يف أأو توفري معخلومات مقروءة أ ليًا بصورة دورية عن الواثئق املستشهد هبا يف الإجراءات الأوىل لخلماك )ب(
حتخليل أأمناط الاستشهاد  المتكن منمن أأجل  الطخلباتاملرحةل الوطنية فضاًل عن معخلومات عن لك تعديالت 

حصائيًا. حتخليالً   اإ
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ىل  .22 يف املرحةل الوطنية،  تقيمي يدوي لخلمالحظاتويرحب املكتب ادلويل بأأي معخلومات تقدهما املاكتب املعي نة استنادًا اإ
ضافة اإىل ذكل ح أأل تقوم العديد من املاكتب بذكل. واإ ، وس ينرش تكل املعخلومات عىل نطاق أأوسع. ومع ذكل، من املرج 

تروضع مهنجية تقيمي موحدة. وعخليه، يشجع املكتب ادلويل املاكتب  حىتيكون من السهل مقارنة نتاجئ معخليات التقيمي  لن
املعي نة عىل توفري معخلومات مقروءة أ ليًا عن الاستشهادات يف املرحةل الوطنية. ومن اجلدير ابذلكر أأن بعض املاكتب رشعت 

ىل أأمهيته ا ىل املودعني والغري وتقيمي طريقة يف ذكل العمل نظرًا اإ مة اإ دارة اجلودة ادلاخخلية واخلدمات املقد  لبالغة يف أأنظمة اإ
مة عرب نظام  وغريه من الأنظمة املشاهبة. وهمكن  WIPO CASEاس تخدام تقارير البحث ادلويل وحتسني اخلدمات املقد 

ضافية.أأيضًا اس تخدام تكل املعخلومات يف تقيمي مالحظات الأطراف الأخرى م  ن دون حتميل املاكتب الوطنية أأي تاكليف اإ

 تغيري الإجراءات الإدارية

لك املالحظات. تقيمي الإدارة ادلولية  تتوىلأأحاط املكتب ادلويل عخلامً ابقُتاح خفض همةل تقدمي املالحظات وأأن  .23
عداد ردودمه  عىل مالحظات الأطراف واملكتب ادلويل مس تعد خلفض همةل تقدمي املالحظات ملساعدة املودعني عىل اإ

يرى أأن عدم كفاية الوقت ليس السبب الرئييس لخلعدد القخليل جدًا من الردود عىل مالحظات الأطراف  هالأخرى. ولكن
الأخرى خالل املرحةل ادلولية. وفضاًل عن ذكل، يبدو من غري الواقعي أأن توافق الإدارات ادلولية عىل تقيمي مالحظات ترد 

صداربعد  دخال أأي تغيري عىل املهةل  تخلقيتقاريرها من دون  اإ رمس مقابل تكل اخلدمة. ومن مث، ل يقُتح املكتب ادلويل اإ
 الإدارات ادلولية يف هذه املرحةل. مسؤولية أأو

 توس يع نطاق املالحظات املسموح هبا

ة والنشاط الابتاكري، يوجد اهامتم كبري بتوس يع نطاق مالحظات الأطراف الأخرى ليشمل بعض املسائل غري اجلد .24
الفائدة وعخليه، يقُتح املكتب ادلويل عدم تغيري نطاق النظام اإىل حني تقيمي وكذكل شواغل تتعخلق مبسأأةل أأبوة الاخُتاع. 

ىل املعاجلة الفعاةل لخلمالحظات  العمخلية يف املرحةل الوطنية واس تحداث خدمات تتيح تقدمي معخلومات خمصصة استنادًا اإ
 مثل دمج البياانت من مصادر خمتخلفة وتوفري ترمجة أ لية لخلمالحظات. XMLلخلمعخلومات بنسق 

ىل التعخليق عىل  .25 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
ىل 19 املقُتحة يف الفقراتالتدابري   أأعاله. 24 اإ

 ]هناية الوثيقة[


