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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي الدويل  الكندي للملكية الفكريةاملكتب متديد تعيني 
 بناء على معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

عينت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مجعية الرباءات( لك الإدارات ادلولية احلالية ملدة تنهتي  يف  .1
ذ2017 ديسمرب 31 دارة من الإدارات ادلولية  2017تعّين عىل مجعية الرباءات يف ي ن س . اإ أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإ

ترد و ( من معاهدة الرباءات(. 3) 32()ه( و3)16 احلالية اليت تلمتس متديد تعييهنا، بعد استشارة هذه اللجنة )انظر املادتّي
 ودور اللجنة فيه. معلومات عن هذا الإجراء PCT/CTC/30/INF/1 يف الوثيقة

دارة للفحص لمتديد تعيينه  املكتب الكندي للملكية الفكرية بطلبه، تقدم 2017مارس  8ويف  .2 دارة للبحث ادلويل واإ كإ
 . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدةالمتهيدي ادلويل بناء عىل 

سداء مشورهتا يف  .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 .الأمرهذا 

 ]ييل ذكل املرفق[
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دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء لمتديد تعيينه  املكتب الكندي للملكية الفكريةطلب  دارة للبحث ادلويل واإ كإ
 الرباءات عىل معاهدة التعاون بشأأن

 معلومات عامة - 1

 :الوطين واملسؤولّي فيهامس املكتب  أأ.

 الامس: "1"

 لالبتاكر خاصة معلكةل املكتب الكندي للملكية الفكرية، و 

 والعلوم والتمنية الاقتصادية، كندا

 حكومة كندا

 حمتوى هذا التقرير:ت التصال فامي خيص معلوما "2"

لّي أأ. هيلري  ، همندسةاإ

 املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات( –عىل املس توى ادلويل )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  –برانمج مديرة 

Elaine.hellyer@canada.ca 

 7725-635-819هاتف: ال 

 8389-694-866-1: املربقة الاكتبة

 2017رس ما 8اترخي اس تالم املدير العام طلب التعيّي:  ب.

 يُلمتس التعيّي فهيا:دورة امجلعية اليت   ج.

دارة دولية يف ادلورة التاسعة والأربعّي )ادلورة العادية  سوف يُطلب تعيّي املكتب الكندي للملكية الفكرية جمدًدا كإ
 .2017يف عام  عية ادااد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاحلادية والعرشين( مجل 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل:بدء العمل كإدارة للبحث التارخي املتوقع ل  د.  واإ

دارة للبحث دارة ل سوف يمتكن املكتب الكندي للملكية الفكرية من العمل كإ لفحص المتهيدي ادلويل اعتباًرا ادلويل/اإ
 ، عند اترخي بدء التفاق احملمتل اجلديد مع املكتب ادلويل.2018 يناير 1من 

mailto:Elaine.hellyer@canada.ca
mailto:Elaine.hellyer@canada.ca
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دارات البحث  .ه دارة أأو اإ دارات الفحص المتهيدي ادلويل ادلويل/ اإ دارة أأو اإ اليت تساعد عىل تقيمي مدى الوفاء القامئة اإ
 ابملعايري احملددة:

جراءات تعيّي الإدارات ادلوليةمتش ًيا مع  عية ادااد معاهدة التعاون املتفق علهيا يف ادلورة السادسة والأربعّي مجل  اإ
عىل مساعدة من مكتب الفكرية، لأغراض اس تعراض طلبه، ل املكتب الكندي للملكية حص، بشأأن الرباءات

املكتب الكندي  . وقدمومكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية رسائييلالرباءات الاأأسرتاليا للملكية الفكرية ومكتب 
ىل املكتب ادلويل لتقيميه. وأ   للملكية الفكرية أأيضا مرشوع طلبه ضفاء اإ خذت مجيع التعليقات بعّي الاعتبار عند اإ

 الطلب.ذكل الطابع الرمس  عىل 

يف الفريق الفرع  املعين ابجلودة  وقت انعقاد دورة أأجريت وقام مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية، قبل جتربة
دارة اجلودة الصادر عن املكتب الكندي للملكية الفكرية  ، ابس تعراض2017 عام وتقدمي  2015 عام يفتقرير نظام اإ

دارة  أأجريت أأثناء دورةتعقيباته عليه. وتأألفت التجربة اليت  الفريق الفرع  املعين ابجلودة من اس تعراض تقرير نظام اإ
دارة اجلودة تقريران اخلاص بن اس تعراضومن مث الأخرى املتطوعة التجريبية أأحد املاكتب  الصادر عناجلودة  ظام اإ

ىل موجز مشرتك لالس تعراضّي من مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية واملكتب وميكن الاطالع ع .2016 عامل
 .أأدانه التاسعةالمنساوي للرباءات يف املادة 

ويسعى املكتب الكندي للملكية الفكرية سعًيا حثيثًا حنو داسّي أأدائه بغية متكّي الفاحصّي من عدم الاكتفاء بتطبيق 
ا من خالل تبادل املعلومات والاقرتاحات املتعلقة ابملامرسات الفضىل مع املعايري ادلنيا. ويتحقق هذا الغرض جزئيً 

للملكية الفكرية من وضع ناقشات سوف يمتكن املكتب الكندي خمتلف الإدارات ادلولية الأخرى. وعقب هذه امل 
كتب الكندي . وابلإضافة اإىل ذكل يشارك امل جتاوزهاجراء تقيمي ذايت عن مدى وفائه بتكل املعايري أأو معايري واإ 

للملكية الفكرية يف هجود جامعية مع الإدارات ادلولية دلمع مواصةل داسّي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك 
 مجليع ادلول املتعاقدة. وفامي ييل أأمثةل عىل اخنراط املكتب الكندي للملكية الفكرية يف هذا الشأأن:

جراء  -  مكتب اململكةاكتب امللكية الفكرية )فانكوفر مللعمل الفحص الوطين ابلتعاون مع مجموعة اجلودة  تدقيقاإ
 املتحدة للملكية الفكرية ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية(؛

 الرشوع يف نرش اسرتاتيجيات البحث؛ -

أأسرتاليا للملكية )مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ومكتب الآخرين مجموعة فانكوفر  مكتيبع م التفاق -
 الفكرية( بشأأن مضامّي اسرتاتيجيات البحث والرتوجي لها؛

 ؛منتجات العمل ادلويلتطبيق الرشوط المنوذجية عىل البدء يف اقرتاح ل  -

 ابلفريق الفرع  املعين ابجلودة؛ ةاخلاص "wiki" الوييك ةصفحة "الرشوط المنوذجية" عىل ش بكمدير  -

 بشأأن التعاون معاهدة عىل بناء الرباءات ملعاجلة الرسيعاملعين ابجلودة، للمسار  الرتوجي، عىل صعيد الفريق الفرع  -
 ؛مع مكتب الرباءات الإرسائييل الرباءات

 الرباءات؛ملعاجلة طلبات  العامل  الرسيع املساراملشاركة يف  -

املكس يك واملكتب الأورويب مع ملعاجلة طلبات الرباءات  رشوع املسار العامل  الرسيعاملشاركة يف برامج ثنائية مل  -
 للرباءات وش ييل؛
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جازة الفاحيص مجموعة من اس تضافة  - املسار  حبث ممارساتمعلوا عىل تفرغ من مكتب الياابن للرباءات، رباءات يف اإ
ىلالسلمي  لتنبؤكندا ل معايري الرسيع ملعاجلة الرباءات دلى املكتب الكندي للملكية الفكرية، وكذكل  املنفعة  استنادا اإ

دارة اجلودة دللسوابق القضائية، ونوا  ؛ى املكتب الكندي للملكية الفكريةظام اإ

اس تضافة اجامتعات موائد مس تديرة نصف س نوية ملناقشة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يشارك فهيا ممثل واحد  -
 لعالمات التجارية؛عن لك من الويبو واملكتب الأورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات وا

جراء مناقشات مع املكتب الأورويب للرباءات خبصوص اجلودة من خالل التداول عن بعد؛ -  اإ

تبادل املامرسات الفضىل فامي بّي فاحيص الرباءات من البدلان/ الأقالمي الأخرى من خالل حلقات العمل عن قانون  -
 ية؛الرباءات والفحص اليت يعقدها املكتب الكندي للملكية الفكر 

معاهدة التعاون   املعين ابجلودة والاس تجابة مجليع تعماميت صفحة الوييك اخلاصة ابلفريق الفرعاملسامهة ابنتظام يف  -
 بشأأن الرباءات.

 املعايري املوضوعية: متطلبات التعيّي ادلنيا - 2

 

 الكفاءات يف جمال البحث والفحص - 1.2

ب أأن يض  املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تددم : جيعىل ما ييل "1"1.63و "1"1.36تنص القاعداتن 
 .عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث

 املوظفون املؤهلون لأداء البحث والفحص:

حمددة.  ةلف من أأربعة أأقسام يف جمالت تكنولوجيأأسس املكتب الكندي للملكية الفكرية فرقة قوية يف جمال البحث تتأأ 
ويتأألف فاحصو املكتب الكندي للملكية الفكرية من فاحيص براءات وفاحيص تصنيف الرباءات، يعملون عىل الطلبات 

الوطنية وادلولية. واملكتب الكندي بصدد التحول عن المتيزي بّي الوظيفتّي حيث بدأأ بعض الفاحصّي من لكتا اجملموعتّي 
 العمل يف الفحص يف اجملال الآخر. ويعمل أأي فاحص حديث التعيّي يف جمال الفحص ويف جمال حفص التصنيف.

خاصة ومصدر متويهل ابلاكمل هو الرسوم اليت يفرضها عىل تقدمي  معلاملكتب الكندي للملكية الفكرية ليعمل كوكةل  وأ نشئ
للملكية الفكرية أأن يركز عىل تقدمي اخلدمة واجلودة، مع مراعاة  وأأاتحت هذه املرونة للمكتب الكندي منتجاته وخدماته.

 ملكية الفكرية منوذج متطور للتنبؤاتمعالئه املتغرية )سواء حملًيا أأم يف اخلارج(. ويس تددم املكتب الكندي لل  تاحتياجا
 ياجاهتا.احت تلبية املوارد البرشية و املتعلقة ابس تددام  اتاختاذ القرار  يفليعّي الإدارة العليا 
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 العدد اجملال التقين

)موظفون 

يش تغلون طوال 

ساعات ادلوام 

 العادية(

 تفصيل املؤهالت )عدد س نوات( ّيمتوسط اخلربة كفاحص

SG-04 

 مس توى

 أأسايس

SG-05 

 فاحص

 رئييس

SG-06 

 رئيس

 قس 

عىل  اجملموع

مجيع 

 ايتس توامل 

 * 9.3 10.2 9.8 9.1 100 املياكنياك

 * 7.6 8.9 8.6 7.3 112 الكهرابء/الإلكرتونيات

 * 9.7 12.8 10.9 9.2 118 الكميياء

 * 9.1 11.2 9.3 8.9 68 البيوتكنولوجيا

   10.7 9.8 8.6 398 اجملموع

بقامئة توحض الشهادات اجلامعية اليت حيملها لك واحد من الفاحصّي ل حيتفظ املكتب الكندي للملكية الفكرية  *
فيه. ومع ذكل عند التعيّي ينبغ  استيفاء املرحش للوظيفة حد أأدىن من املؤهالت. وتتباين هذه املؤهالت حسب  العاملّي

 جمال التخصص، ويه كام ييل:

من معهد معرتف به لدلراسة ما بعد الثانوية يف جمال الهندسة املياكنيكية أأو أأي درجة علمية  : درجة الباكلريوساملياكنياك -
أأخرى مقبوةل يف جمال ذي صةل، مع توافر أأساس متّي يف مبادئ الهندسة املياكنيكية. وميكن احلصول عىل درجات أأخرى 

 هندسة التعدين؛مثال يف جمال هندسة الفضاء اجلوي أأو الهندسة الطبية البيولوجية أأو 

باكلريوس يف هندسة الإليكرتونيات وهندسة احلواسيب ال : التخرج من جامعة معرتف هبا بدرجة الكهرابء/الإلكرتونيات -
 قبل الشهادات يف جمال علوم احلاسوب(؛هندسة الربجميات )ل تُ  أأو

 الكميياء: -

ا بعد الثانوية مع احلصول عىل مرتبة الرشف يف م التخرج من معهد معرتف به دلراسات يف جمال الكميياء العضوية: -
 جمال الكميياء أأو أأي درجة علمية أأخرى مقبوةل يف جمال متعلق ابملنصب؛

من جامعة معرتف مع احلصول عىل مرتبة الرشف يف جمال الهندسة الكمييائية أأو يف جمال جمال الكميياء العام: التخرج  -
 ال يتصل ابملنصب؛الكميياء أأو أأي شهادة أأخرى مقبوةل يف جم

: التخرج من جامعة معرتف هبا بدرجة ماجس تري أأو دكتوراه يف جمال الكميياء احليوية أأو البيولوجيا البيوتكنولوجيا -
آخر ذي صةل.  اجلزيئية أأو أأي جمال أ

دمات يف حاةل احلصول عىل الشهادة من أأي مؤسسة تعلميية من خارج كندا يس تددم املكتب الكندي للملكية الفكرية خ
خدمات و  (CES) هيئتّي لعامتد معادةل ادلرجات العلمية. والهيئتان هام مكتب خدمات التعلمي املقارن التابع جلامعة تورنتو

 (.ECA( وخدمة تقيمي املؤهالت التعلميية )WESاملؤهالت ادلولية وخدمات التعلمي العامل  )

مع املوظفّي العاملّي يف جمال الفحص وهام: جمال للعمل الوطين وميتكل املكتب الكندي للملكية الفكرية جمالّي مكرسّي دل
ويعمل املوظفون اذلين يتسلمون الطلبات يف دمع الفاحصّي يف معله  ادلويل. وتعمل اجملموعة الالحقة عىل كفاةل نقل 

املعلومات التفصيلية منتجات العمل ادلويل الصادرة عن املكتب الكندي للملكية الفكرية يف الوقت املناسب. وللمزيد من 
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ىل أأحدث عرض )اإحصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( املتعلقة حبسن التوقيت اذلي نكفهل يف العمل،  يرىج الرجوع اإ
 .2017 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف فرباير العامةل يف ظلن ادلولية  الإداراتقدمه املكتب ادلويل أأثناء انعقاد اجامتع 

 التدريبية: الربامج

مسؤول عن مجيع الربامج التدريبية اليت حيرضها فاحصو الرباءات. ويتأألف النظام التدرييب  –متفرغ تدريبية مدير برامج 
ىل فاحيص الرباءات من برانمج للتلمذة قوامه س نتّي حيصل من خالهل  احلايل اذلي يقدمه املكتب الكندي للملكية الفكرية اإ

. ويدمع هذا التدريب من خالل رئييس براءات احصففردي أأثناء العمل دات اإرشاف  تدريب الفاحص املعّي حديثًا عىل
: قانون الرباءات ما ييلالتدريب النظايم عىل طائفة متنوعة من املوضوعات ذات الصةل بقانون الرباءات والفحص وتشمل 

ماكنية التطبيق لنشاط الابتاكريوالفحص املوضوع ، واجلدة، واالكندي ولحئته التنفيذية، والفحص الشلك ،  ، واإ
(، وأأساليب وغريها Questel Orbitوالوحدة، والوضوح، وقواعد البياانت )الصناع ، واملوضوع املشمول ابمحلاية، 

مة ملعاجلة طلبات البحث، ونظ  التصنيف )مبوجب التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين للرباءات(، والطرق املتقد
وتعلاميت العمل ادلاخلية وخرائط العمليات، فضال عن مجيع الأدوات املطبقة داخلًيا. ويشمل هذا التدريب ، الرباءات
طاره الفرق بّي  اأأس بوع دارة الفحص المتهيدي ادلويل اذلي يرشح يف اإ دارة البحث ادلويل واإ من التدريب املكثف املرتبط ابإ

لرباءات. وجيري تقيمي الفاحصّي بناء عىل اختبار للمهارات وقدرهت  عىل املامرسات الكندية ومتطلبات معاهدة التعاون بشأأن ا
. ويف هناية هذه الفرتة جيرى تقيمي الاختبارالعمل ابس تقاللية عىل مدار س نتّي. ويظل الفاحص دات الاختبار طيةل فرتة 

ورات تدريبية يف اللغة وميكهن  هنايئ هل. وميكن للفاحصّي العاملّي يف املكتب الكندي للملكية الفكرية احلصول عىل د
 لك من الويبو واملكتب الأورويب للرباءات.عن بعد اليت يقدهما تدريبية ال ورات ادل من الاس تفادة

يشجع املكتب الفاحصّي ذوي اخلربة عىل مواكبة التطورات ول تقترص هجود التدريب عىل تثقيف الفاحصّي اجلدد. ف 
اس تعراض ادلورايت الفنية وحضور املؤمترات واملشاركة يف اجلولت الصناعية دلى  التكنولوجية يف جمال ختصصه  من خالل

اليت تُنظ  عىل مدار الرشكت الكندية. وينبغ  علهي  كذكل حضور بعض احللقات ادلراس ية وادلورات والعروض الإجبارية 
 الفحص والرباءات واملوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية. العام بشأأن

 : التاليّيطالع عىل املزيد من املعلومات يف البحثّي ميكن الا

The Canadian Patent Examiner Continuous Training Program; DeVleeschauwer,M. 
World Patent Information, 39 (December) 2014, 73-78;  

The Canadian Patent Examiner Continuous Training Program; DeVleeschauwer,M. 
World Patent Information, 35 (3), 2013, 224-229. 

جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأقل احلد : "2" 1.63و "2" 1.36القاعداتن 
ليه يف القاعدة  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا 34الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ عىل الوجه السلمي  أأو يكون يف اإ

لكرتونية  .لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

ىل احلد الأدىن من الواثئق لأغراض البحث:  النفاذ اإ

(X) نفاذ كمل 
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 أأنظمة البحث:

ماكنية ادلخول عىل  21 جح  لك مهنافاحصو الرباءات جمهزون مبحطات معل عىل أأحدث طراز، تشمل شاش تّي  بوصة واإ
ىل  ماكنية النفاذ اإ عبارة عن  ام( )وهInterAppو TechSourceادلاخلية ) أأنظمتناش بكة الإنرتنت. وتتيح هذه التجهزيات اإ

ويدمع التطبيقان تسلسل سري العمل وختزين  –تطبيقّي مركزيّي للتعامل مع التطبيقات الوطنية وادلولية عىل التوايل 
تعلقة ابلرباءات(، وتتيح لفاحيص الرباءات الوسائل الرضورية لإجراء وظائفه  ذات الصةل ابلبحث والفحص البياانت امل 

اإىل مجيع املعلومات الرضورية لأداء معله  الوطين وادلويل. وابلإضافة اإىل ذكل حيصل الفاحصون اذلين يعملون عن  والنفاذ
ماكنية اس تددام قاعدة ت  محمولبعد عىل حاسوب  النظام  ثبيت متكهن  من التصال عن بعد بش بكة املكتب من خاللوعىل اإ

 )وهو عبارة عن ش بكة افرتاضية خاصة(. (GC-SRAالآمن لالتصال عن بعد التابع للحكومة الكندية )

عىل البياانت البيبليوغرافية الكندية )من  TechSourceمكتب الكندي للملكية الفكرية ويش متل النظام ادلاخيل لل 
(، وعىل نصوص )امللخصات واملطالبات والأوصاف اخلاصة ابلواثئق الكندية املفتوحة اخلاصة الآنحىت  1869 س نة

 (.الآنحىت  1869الرباءات الكندية )منذ عام ( وصور لواثئق 1978ابلرباءات منذ عام 

ىل العديد من قواعد البياانت والوسائل املتاحة جمااًن أأو وفامي ييل قامئة غري حرصية  ابشرتاك، وميكن للفاحصّي النفاذ خارجيًا اإ
 هبا:

 الرابطة ادلولية لأخصائيي الإعالم الزراع 

 امجلعية الكمييائية الأمريكية

ل  BioOneكرتونية وادلورايت الإ

BIOSIS 

 ChEMBLواهجة 

ChemSpider 

 قاعدة البياانت الصينية للطب التقليدي

 (DWPIمؤرش الرباءات العامل  )

EBSCOhost 

Elsevier 

 (EMBL-EBI) املعهد الأورويب للمعلوماتية احليوية -قاعدة بياانت اخملترب الأورويب للبيولوجيا اجلزيئية 

Genomequest 

IEEEXplore 

 قاعدة البياانت الهندية للمعارف التقليدية
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MEDLINE 

JSTORE 

Nature and Nature Biotechnology 

 (PATENTSCOPE)ركن الرباءات 

PubAg 

PubMed وPubMed Central Canada 

Questel Orbit 

 (STN) ش بكة املعلومات العلمية والتقنية

ScienceDirect 

Scientific American 

Springer  

Wiley Online Library 

ىل نتاجئ البحث والفحص  (WIPO CASE) نظام الويبو للنفاذ املركزي اإ

 (WPIمعلومات الرباءات العاملية )

ت اخلاصة مباكتب بعيهنا تتعلق ابلطلبات الوطنية )مثل: أأسرتاليا والياابن والولايت املتحدة والعديد من قواعد البياان
 الأمريكية وفرنسا وكوراي وتركيا واملكتب الأورويب للرباءات وادلمنارك من بّي ماكتب أأخرى(

لهيا مبارشة  الرباءات خبالفقواعد البياانت بشأأن الواثئق وعدد من  الويبو  دليل"من  4.2وفقا للقس  اليت ميكن النفاذ اإ
 )مثل املطبوعات الآتية:" بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية

 Science, Playthings, Bioscience, Biotechnology and Biochemistry). 

املكتبة( تتيح للفاحصّي فرصة وميتكل املكتب الكندي للملكية الفكرية مكتبة داخلية )أأداة الاكتشاف املتاحة من خالل 
ىل مقالت كمةل من مصادر متعددة أأو طلب املقالت عىل وجه الرسعة.  النفاذ اإ

ل كرتونية داخلية وموقع وييك ميكن للفاحصّي من خالهلام نرش مواقع هت  العاملّي يف جمال ودلى املكتب الكندي صفحة اإ
، شعبهمن  شعبة"حلقة معل للتعاون يف جمال البحث"، يف لك س املكتب الكندي للملكية الفكرية كذكل البحث. وأأسن 

 تض  وتنرش املامرسات الفضىل يف جمال البحث.
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جيب أأن يكون دات ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية موظفون : "3" 1.63و "3" 1.36القاعداتن 
للغات الرضورية عىل الأقل لفه  اللغات احملرر هبا أأو املرتم قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون اب

لهيا يف القاعدة لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ  .34 اإ

يداع الطلبات الوطنية ومعاجلهتا:ا  للغة)اللغات( اليت ميكن هبا اإ

يداع الطلبات ادلولية دلى داملكتب الكندي للملكية الفكرية ابعتباره  جيوز اإ ما ابللغة الإنلكزيية أأو اللغة الفرنس ية.ار اإ  ة دولية اإ

 اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصّي:

 : التاليةاللغات  يتقنونن كتب الكندي للملكية الفكرية فاحصودلى امل 

 (3العربية ) -

 (4البوسنية ) -

 (11الصينية ) -

 (4الكرواتية ) -

 (1الهولندية / الفلمندية ) -

 (4الأملانية ) -

 (1اليواننية ) -

 (3الهندية ) -

 (4الإيطالية ) -

 (1الياابنية ) -

 (2لغة أأهل اجلبل الأسود ) -

 (6البولندية ) -

 (3الرومانية ) -

 (6الروس ية ) -

 (1السانسكريتية ) -

 (4الرصبية ) -

 (3الرصبية الكرواتية ) -
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 (6س بانية )الإ  -

 (1الأوردو ) -

ميتكل فاحصو املكتب الكندي للملكية  ة بلغات أأخرى:خلدمات املتاحة للمساعدة يف البحث أأو فه  حاةل التقنية السابقا
 الفكرية املوارد الآتية اليت تعيهن  يف معلية البحث وفه  حاةل التقنية الصناعية السابقة بلغات أأخرى:

ذلي يوفر خدمات ترمجة ملا يزيد مكتب الرتمجة التابع اإىل خدمات الأشغال العامة واخلدمات احلكومية الكندية، ا -
 لغة ولهجة 100 عىل

 أأداة الويبو للرتمجة  -

 لؤلؤة الويبو -

 ترمجة غوغل -

- Esp@cenet –  ترمجة غوغل(خدمة أأداة لرتمجة الرباءات )تس تددم 

- Questel Orbit- ترمجة غوغل( خدمة ترمجة )تس تددم خدمة 

دارة اجلودة - 2.2  اإ

املنظمة احلكومية ادلولية نظام لإدارة اجلودة جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو : "4" 1.63و "4" 1.36القاعداتن 
 .وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة

دارة اجلودة   عىل الصعيدين الوطين وادلويل:نظام اإ

. 2012ا من عام ونظاًما وطنًيا رمسًيا اعتبارً  2007ميتكل املكتب الكندي للملكية الفكرية نظاًما دولًيا لإدارة اجلودة منذ عام 
دارة اجلود، وكن مجيع رؤساء  2012و 2007وقبل عايم  عىل التوايل كن رؤساء أأقسام الفحص مه اذلين يضطلعون ابإ

 الأقسام فاحصّي سابقّي يمتتعون ابلعديد من س نوات اخلربة.

دارة اجلودة للمكتب الكندي للملكية الفكرية املرفوعة  املبادئ من  21مبوجب الفصل وتوحض التقارير الصادرة عن نظام اإ
 الإدارات)ميكن الاطالع علهيا من خالل تقارير اجلودة املرفوعة من  التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي ادلوليّي

دارة اجلودة ادلويل اذلي يتبعه املكتب الكندي للملكية الفكرية1ادلولية املكتب  وتوحض ابلأمثةل مدى الزتام ،( تفاصيل نظام اإ
 لكندي ابلمتياز يف تطبيق معايري اجلودة.ا

اعامتد العمليات الشامةل "لطلب منح الرباءة/ منتج لمكتب الكندي للملكية الفكرية عىل رع املعين ابلرباءات التابع ل ويعكف الف
املراجعة من  1املرحةل  واس ُتمكلت .ISO9001:2015العمل ادلويل" للك من الفحص الوطين وادلويل مبوجب شهادة 

ىل  6د موعد وُحدن  2016ديسمرب  9اخلارجية يف  املرة الأوىل من املراجعة اخلارجية. وتكل يه  2حةل للمر  2017مارس  8اإ
دارة املكتب الكندي للرباءات ا اليت يسعى فهيا فرع مبواصةل داسّي معلياته لرباءات للحصول عىل اعامتد رمس . وتلزتم اإ

 ومنتجاته.
                                                

1
 http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.htmlميكن الاطالع عىل التقارير عىل موقع الويبو الإلكرتوين التايل:  
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 زمعامل العملنطاق  - 3

 تقدم هبا اخلدمات:اللغة )اللغات( اليت 

 يقدم املكتب الكندي للملكية الفكرية خدماته اإىل معالئه ابللغتّي الإنلكزيية والفرنس ية.

 اخملتصة لها: الإدارةتعرض الإدارة أأن تكون ادلوةل )ادلول( أأو مكتب )ماكتب( تسمل الطلبات اليت 

 اخملتصة للك من: الإدارةاحلايل هو املكتب الكندي للملكية الفكرية يف الوقت 

 نتيغوا وبربوداأأ  -

 بيلزي -

 كندا -

 نيجرياي -

 سانت فنسنت وجزر غرينادين -

 اململكة العربية السعودية -

ىل أأي دوةل تعترب بدل لأمم لرسات املعمول هبا يف امجلعية العامة اموفقا للم يا  انم  اويقدم املكتب الكندي للملكية الفكرية خدماته اإ
 املتحدة.

اخملتصة لأي مكتب من ماكتب  الإدارةاملكتب الكندي للملكية الفكرية عىل اس تعداد للنظر يف أأي طلبات ترد ليك يكون و 
 الطلبات الأخرى الراغبة يف تقدمي خدماهتا ابللغة الفرنس ية. تسمل

 :القيود عىل نطاق العمل

 اجه ادلول اليت يعمل بصفته الإدارةابس تثناء ما قد يو  ل يعاين املكتب الكندي للملكية الفكرية من أأية قيود عىل نطاق معهل
 اخملتصة لها أأو اليت عرض علهيا العمل هبذه الصفة.

 دوافع الطلب - 4

دارة للبحث ا طار معهل بصفته اإ دارة للفحص المتهيدي خمل يوفر املكتب الكندي للملكية الفكرية يف اإ تلف فتات معالئه دلويل واإ
ىل  قديم الطلبات الكنديّي جتربة تتوافق مع احتياجاهت  ويل للرباءات. ويتيح املكتب ملالنظام ادلقدرة أأكرب عىل النفاذ اإ

الشخصية، مفن خالل املكتب احمليل واملوظفّي احملليّي يس تأأنس العميل مبن يقدم هل اخلدمة ابللغة الرمسية اليت خيتارها. 
السداد ابلعمةل الكندية ويعملون كذكل يف حدود ماكهن   الطلبات من الكنديّي ابإ معل املكتب يف كندا أأن مقديميعين و 

مبا خيدم لطلبات ادلولية مبوجب اتفاقية التعاون بشأأن الرباءات معاجلة اييرس ولك هذا من شأأنه أأن  مناطق توقيت معلومة.
نتاجية  زايدةكنديّي، مما ميكهن  من ال مقديم الطلبات مصاحل  طارال  وتعزيز قدرهت ابلإ اقتصاد قوامه املعرفة.  تنافس ية يف اإ
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دارة للفحص المتهيدي ادلويل الزتامه ابلمتياز يف جمايل وتعزن  دارة للبحث ادلويل واإ ز ماكنة املكتب الكندي للملكية الفكرية كإ
 وتقدمي اخلدمة. زابئنالعالقة ابل

دارة  دولية متوسطة احلج  وممتتعة ويمتتع املكتب الكندي للملكية الفكرية ابتساع جغرايف حيث تتيح هل ماكنته بصفته اإ
جلنوبية من خالل تقدمي دمع مبعارف قانونية قواهما القانون الربيطاين الفرصة يف سد احلاجة يف منطقة أأمرياك الشاملية وأأمرياك ا

ىل موجه اإ  دارهتااليت يكون املكتب  املاكتبىل املاكتب يف تكل املنطقة، وتقدم هذه اخلدمات عىل وجه اخلصوص اإ ة. اخملتص اإ
ىل أأغلب بدلان الاكرييب من خالل عدد من الندوات املتعلقة مبعاهدة  تقنياوقدم املكتب الكندي للملكية الفكرية دمًعا  اإ

ماكن املكتب الكندي للملكية الفكرية تقدميها امل الرباءات اليت نظمهتا الويبو. و  التعاون بشأأن من حيث احلج  ساعدة اليت ابإ
دارات ادلولية الأكرب يف املنطقة بتقدميها.أأمور  ،املساعدة املكيفة يف هذه املنطقة قدرته عىل تقدميو بل  والنوع،  ل طاقة لالإ

اذلي تقدمه  (ICSEI) برانمج التعاون ادلويل للبحث وحفص الاخرتاعاتويشارك املكتب الكندي للملكية الفكرية يف 
دارة دولية، ول الويبو ىل العديد من البدلان النامية. ووضع املكتب الكندي للملكية الفكرية كإ س امي قدرته عىل تقدمي  اإ

جناز البحث والفحص لطلبات الرباءات املودعة  وتقيمي اجلدة والنشاط الابتاكري اخلدمات ابللغة الفرنس ية ميكناه من حسن اإ
معمتدة ، واليت ترسل حبث تقارير  بشأأهناصدر ليست لها أأولوية أأو تكل اليت مل ت دلى ماكتب امللكية الصناعية، من تكل اليت

ليه مبوجب برانمج التعاون ادلويل للبحث وحفص الاخرتاعات. وميلأ املكتب الكندي للرباءات يف الوقت احلايل فراغًا بصفته  اإ
 ( ابلفرنس ية.ICSEIاملكتب الوحيد اذلي يقدم خدمات برانمج )

ابملائة من الطلبات املودعة  79لعمليات الإيداع الثانية ) امكتبً  لفرتة طويةلاملكتب الكندي للملكية الفكرية ظل  ونظًرا لأن
الاشرتاكت الوطنية وفقا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات( تتوافر دليه املعرفة املبارشة اإىل حد كبري دلى املكتب تمت من خالل 
ملاكتب اخملتارة. ونظًرا لكون املكتب الكندي للملكية الفكرية مكتبا متوسط احلج  للملكية الفكرية مبا متر به املاكتب املعينة وا

فهو يع  ويقدر طريقة اس تددام املاكتب املعينة واملاكتب اخملتارة لعمل الإدارة ادلولية بل وأأمهية اجلودة ملنتجات معل الإدارة 
نه يف موضع يتيح هل ثقة املاكتب املعينة واملاك بناء عىلادلولية  ذ مر املكتب الكندي بتجربة هذه املاكتب فاإ تب اخملتارة فهيا. واإ

سداء املشورة العملية عند تعامهل مع املاكتب  وعىل هذا يس تددم املكتب  ومتوسطة احلج . الصغريةتوجهيها وميكنه من اإ
بطريقة بناءة سعًيا لتحسّي رية ومتوسطة احلج  الصغالكندي للملكية الفكرية معارفه لكفاةل التعامل مع انشغالت املاكتب 

 نظام امللكية الفكرية لفائدة امجليع.

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  دارة للبحث ادلويل واإ من تزايد ويف الوقت احلايل يس تفيد املكتب الكندي للملكية الفكرية كإ
اجامتع الإدارات ادلولية يف  2004اركة فعاةل منذ عام جمال تأأثريه عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك. ويشارك مش

ومتكن املكتب من خالل معل الفريق الفرع  املعين ابجلودة من ذكر مواقفه  ،العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
وزاد من درجة احرتام  وتعزيزها عىل حنو بناء وتعاوين، ومن مث اكتسب ماكنة يف توجيه مسار اتفاقية التعاون بشأأن الرباءات

املكتب الكندي للملكية الفكرية وب معل قدرات كندا ومساهامهتا. وتؤثر القرارات اليت تتدذ يف هذه الاجامتعات عىل أأسل
دارة للفحصكإ  عىل طريقة معلنا اليومية. وتتيح ماكنة املكتب الكندي  ةالمتهيدي ادلويل وتؤثر مبارش  دارة للبحث ادلويل واإ
دارة دولية اإ لكية الفكللم   ماكنية مواكبته للتطورات اليت تضطلع هبا املاكتب الأكرب.رية بصفته اإ

طار  وسعويس تفيد فاحصو املكتب الكندي للملكية الفكرية من معل الفحص ادلويل من خالل اطالعه  امل املواءمة عىل اإ
 أأنشطة البحث والفحص الكنديةملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وابلإضافة اإىل ذكل تعزز ماكنة الإدارة ادلولية من جودة 

ىل املزيد من ادوات البحث. ويس تفيد الباحثون  من خالل تعرضها املزتايد لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والنفاذ اإ
 الناجتة عن مرشوع املكتب الكندي للملكية الفكرية ابلتعاون مع الإدارات ادلولية الأخرى.أأيضا من التقامس واجلهود التعاونية 
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ىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك، يقدم املكتب الكندي للملكية الفكرية منظوًرا كنداًي متفرًدا. فكندا  وابلنظر اإ
يف   يتضح من القس  املقبل "العضويةالس يايس الكربى، كام ويؤدي دوًرا يف العديد من ميادين العمل حيظى ابلحرتامبدل 

(. الصغريةواملاكتب  الكبريةوحيقق املكتب الكندي للملكية الفكرية توازاًن بّي نقيضّي )املاكتب  املنظامت ادلولية والإقلميية".
دذ قرارته بشأأن مواقفه، مع مراعاة ويع  املكتب الكندي للملكية الفكرية تأأثري الإدارات ادلولية الأخرى، ويتوخاها حّي يت

دارة  دارة للبحث ادلويل واإ داقيق املصلحة الفضىل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشلك عام. ومنذ أأن أأصبح املكتب اإ
آزر املكتب توفري اسرتاتيجيات حبث كمةل، واس تددام  ، وأأيد بنود موحدة يف الآراء املكتوبةللفحص المتهيدي ادلويل، أ

دارة اجلودة الصادرة عن ماكتب أأخرى بغية تعزيز نظام معاهدة التعاون بشأأن مؤخ ًرا عقد اس تعراضات معمقة لتقارير نظام اإ
ويضطلع املكتب، بصفته  الرباءات والارتقاء جبودة املنتجات النابعة عهنا، ما يسه  بدوره يف تنايم ثقة مس تدديم النظام.

دارة دولية متوسطة احلج ،   ب من عبء العمل دولًيا.بنصيب مناساإ

ىل ويمتكن املكتب،  دارة دولية من الاخنراط يف مناقشات هادفة والرتكزي عىل اجلهود العملية الرامية اإ من خالل وضعه كإ
ىل زايدة  تعزيز قمية البحث والفحص ادلوليّي مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ويتوىل هذا ادلور مدفوعا ابحلاجة اإ

نفاذحسن التوقيت يف  وتقليص قوامئ الانتظار اخلاصة بطلبات الإيداع مجليع لتلكفة حقوق امللكية الفكرية وتقليص ا اإ
ىل زايدة اجلودة وتعزيز  املس تددمّي مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وابلإضافة اإىل ذكل سوف تؤدي هذه اجلهود اإ

نظر العرض الرباءات. )انظام معاهدة التعاون بشأأن الشفافية، ما يرفع ابلتايل من مس توايت الثقة فامي بّي مجيع مس تدديم 
 ادلورة الرابعة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية(. مناخلاص ابلإحصاءات املتصةل مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

مة الطلب - 5  ادلوةل مقدن

 :املوقع الإقلمي 
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 املساحة:

 ميل مربع( 085 854 3لك  مربع ) 670 984 9املساحة الإجاملية:  -

 ميل مربع( 080 344لك  مربع/  163 891) 8.92املياه )%(  -

قلميية:العضوية   يف املنظامت ادلولية والإ

نفاذ القانون والشفافية واحلومكة الرش يدة من خالل مشاركهتا يف  تهنض كندا ابلقمي املشرتكة مثل املساواة وادلميقراطية واإ
ما عضو أأو مراق قلميية. وكندا اإ  ب فامي ل يقل عن مثان وس بعّي منظمة من بيهنا ما ييل:العديد من املنظامت ادلولية والإ

آس يا واحمليط الهادي  منتدى التعاون الاقتصادي دلول أ

آس يا آس يا )رشيك يف احلوار( واملنتدى الإقلمي  لرابطة أأمم جنوب رشق أ  رابطة أأمم جنوب رشق أ

 رابطة الكومنولث

نشاء والتعمري ةادلوليريبية والأوروبية و س يوية والاكوالآ  ةرف الأفريقياصاملصارف الإمنائية )مثل امل البدلان ، ومرصف لالإ
 الأمريكية(

 مجموعة الس بعة

 مجموعة العرشين

 اجلنائية ادلولية احملمكة

 الادااد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر

 الفريق العامل ادلويل لشؤون الساكن الأصليّي

 الأمحر ية للصليب الأمحر والهاللاحلركة ادلول 

 املنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية

 املنظمة ادلولية للفرنكفونية

 منظمة حلف شامل الأطليس )انتو(

 منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي

 منظمة الأمن والتعاون يف أأورواب

 احملمكة ادلامئة للتحكمي

 الأمم املتحدة
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 مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية

 )اليونسكو( منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة

 منظمة التجارة العاملية

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 Global Affairs Canada (2017-02-29)املصدر: 

 مليون نسمة 36.29عدد الساكن: 

حصاءات كندا   (2016)املصدر: اإ

 الناجت احمليل الإجاميل للفرد:

 2015   الإجاميل )تاكفؤ القوة الرشائية( )دولر دويل(الناجت احمليل 

 لسادس عرش(ترليون )ا 1.584         يل الإجام

 )الثالث والرشين( 197 44          للفرد 

 2015    (دولر أأمرييكالناجت احمليل الإجاميل )الامس ( )

 ترليون )العارش( 1.551         الإجاميل

 ادس عرش()الس 249 43          للفرد

 املصدر: البنك ادلويل

نفاق الوطين   :عىل البحث والتطوير )% من الناجت احمليل الإجاميل(املقدر الإ

نفاق احمليل الإجاميل عىل البحث والتطوير )كن وفقا لالإحصاءات الكندية  ىل GERDمن املتوقع أأن يصل الإ ( يف كندا اإ
نفاق احململيار دولر. وابلتايل كن من املتوقع أأن يص 31.6 كنس بة من  2015 عاميل الإجاميل عىل البحث والتطوير يف ل الإ

ىل   ابملائة. 1.99الناجت احمليل الإجاميل اإ

ىل  وكن من املتوقع أأن يصل المتويل من قطاع املرشوعات التجارية ويظل هذا القطاع هو  .2015 مليار دولر يف عام 14 اإ
ذ ميثل متويهل  الأكرب  ابملائة من متويل البحث والتطوير. 44.4يف جمال متويل البحث والتطوير يف كندا، اإ

ومن أأكرب قطاعات المتويل التالية قطاع التعلمي العايل واحلكومة الاداادية، حيث من املتوقع أأن ميثل المتويل مهنام 
 .2015 عام البحث والتطوير يف ابملائة عىل التوايل من اإجاميل متويل 19.6ابملائة و 22.02

مليار دولر، بيامن من  6.4 ليصل اإىلابملائة  1.0ومن املتوقع أأن يزيد قطاع التعلمي العايل من متويل البحث والتطوير بنس بة 
ىل  1.8متويلها بنس بة املتوقع أأن تزيد احلكومة الاداادية من   مليار دولر. 6.2ابملائة ليصل اإ
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حصاءات كندا   (2017يناير  29البياانت يف  اس تُخرجت) 2014-09-23بتارخي املصدر: اإ

 عدد جامعات البحث:

يف  6يف كولومبيا الربيطانية، و 11جامعات يف أألربات، و 8فدلينا:  عة حبث تنترش عىل املس توى الوطين،جام 97متتكل كندا 
دوارد،  1يف أأونتاريو، و 33يف نيوفاوندلند، و 1، ويف نوفا سكوشا 9 نيوبرونزويك، ويف 4مانيتواب، و يف جزيرة برنس اإ

، 2016 يف ساسكتشوا. ووفقا لتقرير أأصدرته منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي يف عام 6يف كيبك، و 19و
احلاصلّي عىل تعلمي جامع  من بّي مجيع البدلان الأعضاء  البالغّي ابملائة من الكبار 55متتكل كندا النصيب الأكرب بنس بة 

التمنية يف امليدان أأعىل من مثيالهتا من ادلول الأعضاء مبنظمة التعاون و ابملنظمة. وتنفق كندا أأيضا عىل لك طالب جامع  
نفاق الس نوي عىل لك طالب جامع  الاقتصادي. و  ابملائة من الناجت  51التعلميية عن مجيع اخلدمات  حبسب املؤسساتبلغ الإ

 .2012 احمليل الإجاميل للفرد يف عام

 OECD (2016) “Canada”, in Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECDاملصدر: 
Publishing, Paris [DOI: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-45-en 

جاميل البحث  40مليار دولر، ما يعادل  13بلغت قمية البحث والتطوير اذلي أأجرته اجلامعات  2014ويف عام  ابملائة من اإ
ة. يتبلغ قميهتا مليار دولر لصاحل الأعامل وتساعدها عىل بناء قدرهتا التنافس   والتطوير يف كندا. وجتري اجلامعات الكندية حبواث

زادت بثالثة أأضعاف مليار دولر س نواًي لصاحل القطاع غري الهادف للرحب، ويه القمية اليت  1.2قميهتا  وجتري اجلامعات حبواث
 .2000 منذ عام

حصاءات كندا، الإنفاق احمليل الإجاميل عىل البحث والتطوير يف كندا،   .2016املصدر: اإ

جامعة حبث ومجمع للتكنولوجيا. وتوظف هذه جممتعة قرابة  26خمترب خاص ابلرشكت واحلكومة يف  1500 يوجد قرابة
 مليار دولر. 4.3حمليل الإجاميل أألف خشص، وتبلغ مسامههتا يف الناجت ا 65

 ,Association of University Research Parks Canada, National Economic Impact Studyاملصدر: 
2013. 

 منو الأعامل اجلديدة عضوية الادااد الكندي حلاضنات الأعامل، وهو عبارة عن ادااد وطين يدمعيف جامعة  32 تدخل
 والناش ئة.

 .2015املصدر: الادااد الكندي حلاضنات الأعامل، 

 بتاكر(:موجز عن الش بكة الوطنية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات )مثال، مكتبات الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والا

ذكء  ميتكل املكتب الكندي للملكية الفكرية ش بكة وطنية متنامية من مسؤويل تطوير الأعامل، وتقدم هذه الش بكة جلسات اإ
رشاد موجه للمجمتع الأكدمي ، وحمفزي التطور التكنولويج والأعامل الصغرية. ويشمل هذا  للوع  بشأأن امللكية الفكرية واإ

يداع طلب العمل تثقيف الزابئن عند اس   عىل الصعيد الوطين أأو الصعيد ادلويل. ويعمل مسؤول  الرباءاتتكشاف معلية اإ
ىل اجلانب الكندي بشأأن تطوير الأعامل عن قرب مع الرشكء الإقلميّي عىل مجيع مس توايت احلكومة لإسداء ا ملشورة اإ

 حلصول عىل حقوق امللكية الفكرية.ا

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-45-en


PCT/CTC/30/6 
Annex 
16 
 

يف تقدمي ندوات عامة ابجملان يف طائفة متنوعة من املوضوعات  2017ريل أأب ية الفكرية يفاملكتب الكندي للملك  عيرش وس 
ذكء وع  الرش  تُنظ  بنية هذا الربانمج بغية كت الصغرية واملتوسطة هبا. وس املتعلقة ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء كندا بغية اإ

حمارضات عن منافع اس تددام النظ  ادلولية  تشمل تقدميرية وس تقدمي مس توايت متدرجة من التثقيف بشأأن امللكية الفك
رشادات بشأأن اس تدداهما مبا يف ذكل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملسار الرسيع ملعاجلة  للملكية الفكرية فضال عن اإ

 الرباءات.

بتاكر يف كندا، اذلي ج الاوتؤدي وزارة الابتاكر والعلوم والتمنية الاقتصادية عىل املس توى الاداادي دوًرا أأساس ًيا يف برانم
. ومتتكل العديد من الوزارات والوكلت الاداادية الأخرى ولايت ترتبط ةأأولوية عظمى دلى احلكومة الاداادييكتيس 

(، والش بكة الكندية للأعامل، NSERCبربانمج الابتاكر ومن بيهنا: اجمللس الكندي للعلوم الوطنية والبحوث الهندس ية )
 وبرانمج الابتاكر للبناء يف كندا. ملراكز الامتيازة والش بكة الكندي

فتوفر الش باكت احملورية والش باكت اخملصصة لغرض معّي دمًعا مبارًشا أأما عىل مس توى الولايت واملس توى ادلاخيل 
وأألربات ( )يف مانيتواب وساسكتشوا WINNلأعامل الكندية، ومن بّي الأمثةل عىل هذه الش باكت: مبادرة الابتاكر الغريب )ل

وكولومبيا الربيطانية(، ومعهد أأورورا للبحوث اذلي يقدم خدماته للباحثّي )الأقالمي الشاملية الغربية(، ومؤسسة الابتاكر يف 
)يف نوفا سكوشا(، ومركز الأطليس للتكنولوجيا )جزيرة برنس ادوارد(، ومركز  Innovacorpنيوبرونزويك، وانوفاكورب 

نتاج املزارع )يوكون(، ومراكز البحوث الصناعية يف كيبك )ك  يف أأونتاريو )أأونتاريو(، وبرانمج  الامتيازيبك(، وخدمات اإ
 الاستامثر الاسرتاتيج  )انانفوت( ومركز جنيسيس )نيوفاوندلند والالبرادور(.

مناطق الرتكز الساكين الكندية كذكل مراكز لالبتاكر داصل عىل متويل معويم ومتويل من مصادر خاصة أأو توليفة  ومتتكل
من الثنّي. ومن بيهنا مثال انفست اواتوا، وتيك ادمنتون ومركز مرشوعات الابتاكر يف مونرتايل، ومكتب املراجع العلمية 

احصاب ح املساحة الرضورية واخلربات لأ  يس يف فانكوفر، ولكها تتييف تورنتو وانوفيت كلغاري ومركز الابتاكر يب
 املرشوعات يف خمتلف مراحل دورة حياة الابتاكر، مبا يف ذكل التوجيه يف جمال اس تكشاف معلية احلصول عىل براءة.

 :صناعات احمللية الكربىال 

عة اخلدمات واحلراجة والصناعات البرتولية ويه من تشمل الصناعات احمللية الكربى يف كندا ما ييل: التصنيع والتعدين وصنا
نتاج العامل  للقمح والاكنول واحلبوب  كربى موردي املنتجات الزراعية. وتشلك الرباري الكندية مصدًرا من أأمه مصادر الإ

 الأخرى.

يف جمال تصدير الزنك  وتصدر وزارة املوارد الطبيعية الإحصاءات املتعلقة بأأمه الصادرات الكندية. وداتل كندا الصدارة
تعلقة واليورانيوم واذلهب والنيلك والألومنيوم والصلب ومعدن احلديد اخلام وحف  الكوك والرصاص، فضال عن املنتجات امل 

 بصناعة الس يارات والطريان.

 كرب الرشكء التجاريّي من ادلول:أأ 

ابملائة  76.7عىل مس توى الصادرات ) جمال  السلعأأكرب رشيك جتاري يف كنت الولايت املتحدة الأمريكية  ،2015 يف عام
جاميل الصادراتمن  جاميل الصادرات(؛ مث اململكة املتحدة ) 3.9(؛ مث الصّي )اإ جاميل الصادرات(.  3.0ابملائة من اإ ابملائة من اإ

جاميل ابملا 53.3ويف الس نة نفسها كنت الولايت املتحدة الرشيك التجاري الأكرب من حيث اس ترياد البضائع ) ئة من اإ
جاميل الواردات(؛ مث املكس يك ) 12.3الواردات(؛ مث الصّي ) ابملائة من اإجاميل الواردات(. أأما أأمه الرشكء  5.8ابملائة من اإ

كية والادااد الأورويب الولايت املتحدة الأمري  حبسب الصادرات والواردات فه  2015 لتجاريّي يف جمال اخلدمات يف عاما
 والياابن.
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 Canada’s State of Trade: Trade and Investment Update - 2016 :املصدر

 معلومات أأساس ية أأخرى:

. وُدع  مجيع الكنديّي للمشاركة 2016 يونيو 14بتاكر الشامل اجلديد يف ج الاأأعلنت كندا عن خططها املتعلقة بربانم
وملساعدة الكنديّي عىل التكيف والازدهار يف زمن يتس  ابلتغيري الرسيع وداقيقا لنتفاع مجيع الكنديّي من الاقتصاد برأأهي . 

ىل احلكومة الا  يه:أأل وداادية عىل ثالث جمالت ذات أأولوية املتنايم، من املزمع أأن تنصب الاقرتاحات املقدمة مهن  اإ

اكتساب املهارات والتجربة اليت يقتضهيا الاقتصاد العامل  الناس: داديد الأساليب اليت يمتكن الكنديون من خاللها  -
 والاقتصاد الرمق .

ناعات اليت تسدري التكنولوجيات الناش ئة يف اس تحداث الوظائف ويف الص التكنولوجيات: داديد الس بل الكفيةل ب  -
نعاش الصناعات الراخسة. وُحثَّت مل يكن لها وجود من قبل، الرتكزي عىل تطوير تكنولوجيات  عىلكندا كذكل  مع اإ

 من شأأهنا ادلفع مبوجة مقبةل جديدة من الابتاكر.

ا الرشكت: داديد الس بل اليت من شأأهنا تشجيع املزيد من الكنديّي عىل البدء يف مرشوعات خاصة هب  وتمنيهت -
 ميكهنا من التنافس عاملًيا. التحقق جناح

ىل اقتصاد قوامه الابتاكر. ورصدت احلكومة يف مزيانية عام ة ابلفعل خطوات حنو التحول واختذت احلكومة الكندي  2016اإ
 ما ييل من خمصصات:

 الهنوض ابلمتياز س توى الوطين بغيةدولر لتجديد البنية التحتية للجامعات واللكيات والتوسع فهيا عىل امل  امليار  -
اتحة الفرصة أأمام الطالب والأساتذة والباحثّي للعمل عن قرب مع الرشكء لتحويل الاكتشافات  يف جمال البحث واإ

ىل منتجات وخدمات. وداقيقا لهذا املسار سوف  عىل تقدمي التدريب لإاتحة وظائف عالية اجلودة للطبقة  تعملاإ
 املتوسطة يف املس تقبل.

أأقل من التلوث وتتس   مس توى تكفل مليار دولر دلمع تطوير "التكنولوجيات النظيفة" اليت رصد ما يزيد عن  -
 برتش يد اس هتالك الطاقة.

من املزمع أأن دافز هذه و ش باكت واجملموعات املعنية ابلبتاكر. ال س نوات لتقوية  أأربع مدىمليون دولر عىل  800 -
ربط بّي أأفاكرمه اب املصلحة مع بعضه  البعض وتة من أأاحصجتمع كتةل حرجامثرات دينامية القطاع اخلاص و الاست

 والسوق.

 كندار والعلوم والتمنية الاقتصادية يف املصدر: وزارة الابتاك

 نوعية طلبات الرباءات - 6

 تسمل طلباتل مككتب  –املس تلمة  دلوليةعدد الطلبات ا

عداد مس تقاة من قاعدة البياانت ادلاخلية  ىل  InterAppهذه الأ رمز اخلاصة ابملكتب الكندي للملكية الفكرية وتستند اإ
ص  التصنيف ادلويل للرباءات لهيا هممة  اخملصن للطلب فضال عن الشعبة املسؤوةل عن الفحص داخل املكتب اليت تولك اإ
 حفص هذه اجملموعة الفرعية.

http://www.international.gc.ca/economist-economiste/performance/state-point/state_2016_point/index.aspx?lang=eng#5.0
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 الس نة

 اجملال التقين

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 الطلبات ادلولية، الطلبات مبوجب الفصل الأول

 790 718 739 708 694 املياكنياك

 582 701 738 833 818 الكهرابء/الإلكرتونيات

      الكميياء

 222 219 275 224 193 العامةكميياء ال   

 188 183 205 192 203 عضويةالكميياء ال   

 159 148 145 139 153 البيوتكنولوجيا

 13 22 49 82 76 مس ندغري 

 954 1 991 1 151 2 178 2 137 2 اجملموع

 

 الثاينالطلبات ادلولية، طلبات الإيداع مبوجب الفصل 

 278 268 257 270 258 اجملموع
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حاةلحسن توقيت  بناء عىل القاعدتّي  احملاةل)نس بة التقارير  المتهيدي ادلويل عن الأهلية للرباءةقرير البحث ادلويل والتقرير ت اإ
 عىل التوايل( 2.69و 1.42

اليت ختتلف عن  InterAppهذه البياانت مس تقاة من قاعدة البياانت ادلاخلية للمكتب الكندي للملكية الفكرية 
صدارها املتبعة يف املكتب الكندي للملكية الفكرية. التوقيتالإحصاءات الصادرة عن الويبو نتيجة لختالف   واإجراءات اإ

 

 الس نة

 نوع التقرير

2012 2013 2014 2015 2016 

 تقارير البحث ادلويل والآراء املكتوبة

 92% 94% 94% 95% 96% 

 

 رباءةللهلية الأ التقرير المتهيدي ادلويل عن 

 94% 95% 95% 94% 98% 

 

 حبسب اجملال التقين -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

عداد مس تقاة ىل رمز  InterAppمن قاعدة البياانت ادلاخلية  هذه الأ اخلاصة ابملكتب الكندي للملكية الفكرية وتستند اإ
لهيا هممة  ص  للطلب فضال عن الشعبة املسؤوةل عن الفحص داخل املكتب اليت تولك اإ التصنيف ادلويل للرباءات اخملصن

 حفص هذه اجملموعة الفرعية.
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 الس نة

 اجملال التقين

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 615 13 253 11 845 10 916 10 10 043 املياكنياك

      الكهرابء

 848 5 433 5 018 6 973 5 786 5 ذات صةل ابحلاسوب  

 521 3 268 3 360 3 456 3 409 3 ءفزيايال/ الإلكرتونيات   

 427 3 329 3 416 3 486 3 995 3 كميياءال 

      العامةكميياء ال   

 715 3 258 5 137 5 259 5 386 5 عضويةالكميياء ال   

 136 3 876 2 850 2 000 3 210 3 البيوتكنولوجيا

 843 3 476 3 734 3 727 3 752 3 ختصصات متنوعة

 104 37 893 34 361 35 817 35 581 35 اجملموع

 

 حبسب املسار –عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

عداد مس تقاة من قاعدة البياانت ادلاخلية   ابملكتب الكندي للرباءات.اخلاصة  TechSourceهذه الأ

 

 الس نة

 املسار

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

الإيداع الوطين الأول / أأولوية 

 داخلية
1 826 1 809 1 579 1 606 1 591 

 065 6 823 5 142 7 007 7 131 7  الأولوية بناء عىل نظام ابريس

دخول املرحةل الوطنية بناء 

عىل معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

26 624 27 001 26 640 27 464 29 448 

 104 37 893 34 361 35 817 35 581 35 اجملموع 
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 متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية

حمسوب اعتبارا  املؤرش

 من

 )ابلأشهر(الوقت 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

 يف)

ديسمرب  31

2016) 

ذ يضطلع الفاحص جيمع املكتب اإحصاءات خاصة ابلبحث فقطل   نطبقي ل  بحثال  هام مب  هنفس اإ

 .الوقت ذاتهيف البحث والفحص 

يتنوع ابختالف اجملال  طلب الفحص الفحص الأول

 ولكن يف املتوسط:

 غري متاح

10.4 

 9.4 املياكنياك

 10.2 الكهرابء/الإلكرتونيات

  الكميياء

 11.2 العامةكميياء ال   

 11.1 عضويةالكميياء ال   

 10.2 البيوتكنولوجيا  

 يتنوع ابختالف اجملال طلب الفحص ملنحا

 ولكن يف املتوسط: 
48.4 45.7 42.7 40.3 35.7 

 املياكنياك

 غري متاح

28.3 

 42.1 الكهرابء/الإلكرتونيات

  الكميياء

 33.5 العامةكميياء ال   

 31.5 عضويةالكميياء ال   

 58.4 تكنولوجيا حيوية  

 

 خمرجات املنتجات

  
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

 050 29 776 28 497 28 161 28 077 29 طلبات الفحص

 820 37 370 36 533 38 682 37 211 36 قاريرالت

 088 25 746 23 482 23 529 21 624 20 املنح
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 الطلبات الوطنية املرتامكة

-2011 املقياس
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

 عدد الطلبات
 (2016ديسمرب  31يف )

 710 177 نطبقي ل  نطبقي ل  نطبقي ل  نطبقي ل  مجيع الطلبات العالقة

يف انتظار البحث )طلبات يف 
 (حال دفعت الرسوم املعنية

ذ و ل تتوافر بياانت حمدد  يف هام البحث والفحص نفسه مب  يضطلع الفاحصمنفصةل اإ
 الوقت ذاته.

طلبات يف انتظار الفحص الأول 
 (يف حال دفعت الرسوم املعنية)

45 281 36 872 30 125 28 367 22 562 

 

 فهيا املطالبة ابلأولوية من طلبات وطنية:ملاكتب/ادلول الرئيس ية اليت متت ا

 ى املكتب الكندي للملكية الفكريةدلاملودعة طلبات ان املنشأأ الرئيس ية لل بدل

 2014/2015املصدر: التقرير الس نوي للمكتب الكندي للملكية الفكرية 

 الرباءات     البدلان 

 129 17   الولايت املتحدة الأمريكية

 812 4      كندا

 374 2      أأملانيا

 903 1      الياابن

 876 1      فرنسا

 476 1     سويرسا

 229 1     اململكة املتحدة

 661      الصّي

 601      هولندا

يطاليا  569      اإ
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 ادلمع املطلوب - 7

ل اإىل دمع حمدود من املكتب ادلويل عىل مدار الس نة املقبةل ملساعدتنا يف اختبار  لن حيتاج املكتب الكندي للملكية الفكرية اإ
يداع الطلبات.الولأغراض  ePCT اس تددام نظام  اثئق املودعة عقب اإ

 مسائل أأخرى – 8

 نبذة عن املكتب الكندي للملكية الفكرية

 2014/2015للمكتب الكندي للملكية الفكرية املصدر: التقرير الس نوي 

لوم والتمنية الاقتصادية يف كندا، خاصة مرتبطة بوزارة الابتاكر والع معلوكةل كندي للملكية الفكرية، وهو يضطلع املكتب ال 
دارة وتس يري القس  الأكرب من امللكية الفكرية يف كندا. ومن بّي جمالت معل املكتب ما ييل: الرب  اءات والعالمات مبسؤولية اإ

 .تصاممي ادلوائر املتاكمةلالتجارية وحق املؤلف والتصاممي الصناعية و 

 نبذة اترخيية عن املكتب الكندي للملكية الفكرية:

 Canadian Intellectual Property Office fonds/R9271-0-3-Eالكندية،  احملفوظاتاملصدر: مكتبة ودار 

 .والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وربطها بوزارة الزراعةتأأسيس ماكتب للرباءات    1869

الرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف والتصاممي الصناعية وعالمات  الاختصاص يف جمالت 1918
ىل مس ندالأخشاب   .وزارة التجارة والتبادل التجاري اإ

وحق املؤلف والتصاممي الصناعية وعالمات الرباءات والعالمات التجارية  الاختصاص يف جمالتنقل  1927
ىلالأخشاب   .وزارة ادلوةل للشؤون اخلارجية اإ

دارة حكومية منفصةل تتوىل مسؤولية الرباءات والعالمات ، لفرتة وجزية، كإ املسجل العاممعل مكتب  1966
 .التجارية وحق املؤلف والتصاممي الصناعية وعالمات الأخشاب

ىل  العاماملسجل نقل مكتب  1967  .شؤون املس هتكل والرشكت وزارةاإ

شؤون املس هتكل والرشكت "لإاتحة هنج منسق جتاه  وزارة مضنتأأسيس مكتب امللكية الفكرية  1973
 عن الرباءات وحق املؤلف والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية." الوزارةمسؤوليات 

ل 1992 ىل املكتب الكندي للملكية الفكرية داون  شؤون املس هتكل والرشكت. وزارة مضنخاصة  معل وكةل اإ

عادة 1994  الصناعة يف كندا. صبح وزارةلت شؤون املس هتكل والرشكت  تسمية وزارة اإ

عادةالصناعة يف كندا  ولية وزارةداديث   2016 تسميهتا ابمس وزارة الابتاكر والعلوم والتمنية الاقتصادية  واإ
 .يف كندا
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دارة 1990يناير  2مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأصبحت كندا ملزتمة  . وبدأأ املكتب الكندي للملكية الفكرية معهل كإ
دارة ل ، وأأعيد تعيينه أأثناء ادلورة السادسة والثالثّي 2004 يوليو 26لفحص المتهيدي ادلويل يف للبحث ادلويل واإ

، 2017 لول مايو. وحب2007 عام بشأأن الرباءات يف خريفدااد معاهدة التعاون العادية السادسة عرشة( مجلعية ا )ادلورة
دارة للفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون  13سيبلغ عدد س نوات خربة املكتب  دارة للبحث ادلويل واإ س نة كإ

 بشأأن الرباءات.

دارة للبحث ادلو هبرهن املكتب الكندي للملكية الفكرية أأنوختاًما،  دارة للفحص المتهيدي يف  ابشرتاطات وظيفته كإ يل واإ
 ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بناء عىل اخلصائص الآتية:

مجموعة من فاحيص الرباءات متنامية وذات كفاءة وممتتعة مبؤهالت عالية تعمل يف مجيع اجملالت ومتتكل همارات  -
 لغوية ثنائية ومتعددة يف بعض الأحيان؛

 داتية متقدمة وشامةل؛معلوماتية مدعوم ببنية  ،الرباءاتطلبات جلة حديث وكفء ملعا مؤمتتنظام  -

احلد الأدىن من متطلبات رتونية اليت تتيح للمكتب تلبية كملتعلقة ابلرباءات واملوارد الإلمجموعة هائةل من الواثئق ا -
 ؛مجموعة الواثئق

ىل الزتام  -   اخلدمات؛الزابئن وتقدميالامتياز يف العالقات مع داقيق مؤسيس ابلسع  اإ

ىل تقدمي ب  والكفيةللإدارة عبء العمل ادلويل املتوقع  الالزمةكفاءات الفحص مس توى كف من توافر  - اخلدمات اإ
 .لتسمل الطلبات الأخرى مودع  الطلبات من خالل املاكتب

دارات أأخرى – 9  التقيمي من اإ

امل فامي ييل بيان موجز ابلتعليقات الواردة من الإدارات الأخرى اليت اس تعرضت التقارير الصادرة عن الفريق الفرع  الع
 املعين ابجلودة كام ييل:

 )تعليقات مجيع املاكتب مجمعة(:كن فهيا أأداؤان جيدا اجملالت اليت  -

 رمس خرائط العمليات -

دارة اجلودة وتدقيق اجلودة -  هنجا اإ

دارة اجلودة من خالل عقد اجامتعات  -  للجنة التوجهيية املعنية ابجلودة منتظمةالزتام الإدارة العليا بنظام اإ

دارة أأداء املوظفّي )أأهداف واحضة مجليع املوظفّي( -  نظام اتفاق اإ

 التدريب -

دارة عبء العمل من خالل واهجة -  InterApp اإ

 أأخرى(يوما تعد هبا ماكتب  15دة مقارنة مب ةقصري  مدةأأايم  3 مدةتُعترب ) املس تغرق للرد والتعقيبوقت ال -
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مزيد من الإيضاحات بشأأن بعض وُطلب بشلك عام،  جس مية مشالكت تُسجل)مل  داسيهنااجملالت اليت ميكن  -
 املوضوعات(

 توفري هيلك تنظمي  للفروع -

 )ل يوحض التقرير احلصول عىل الاعامتد من عدمه( ISOداديد نوع الاعامتد بشهادة  -

الطلبات )املزيد من املعلومات احملددة معاجلة ر الإجراءات املزمع اختاذها يف حال تأأخاملزيد من املعلومات بشأأن نوع  -
 (يات الأخرىالعمل ص و عن الفح

اتحهتا للعمومس ياسة اجلودة / اعامتد املزيد من املعلومات احملددة بشأأن املسؤول عن  -  ومدى اإ

 دارةاملزيد من الإيضاح بشأأن اس تعراض الإ  -

 ]هناية املرفق والوثيقة[


