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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022 أغسطس 5 التار�ــــخ: 

 لجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذلا

ةمساخالدورة ال  ة ع�ش
 2022 سبتم�ب  2 أغسطس إ� 31جن�ف، من 

نتالمبادرات الوطن�ة لمواجهة التعد�ات   ع� المل��ة الفك��ة ع� اإلن�ت

 جمهور�ة كور�ا و�سبان�ا اد عدن من إاتمساهم

ة من  ابعةر ، إّبان دورتها ال(لجنة اإلنفاذ) اتفقت اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ  .1 ي الف�ت
ة المعقودة �ف  سبتم�ب  4إ�  2ع�ش

ي ع� أن تنظر،  ،2019
ي عدة موضوعات منها خامسدورتها ال �ف

ة، �ف تيبات  ة ع�ش "تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بال�ت
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة متوازنة شاملة 

المؤسس�ة �شأن س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ف
ي هذا اإلطار، تعرض هذە الوث�قة مساهم وفعالة". 

ف من و�ف ف تني المبادرات الوطن�ة لمواجهة ) �شأن �سبان�اجمهور�ة كور�ا و عضو (دولتني
نت  . التعد�ات ع� المل��ة الفك��ة ع� اإلن�ت

ي مساهمتو  .2
ي انتهاك حق البلد ستج�ب كل �هما ك�ف يتصف جمهور�ة كور�ا و�سبان�ا �ف

نت. � عمؤلف منهما للطفرة �ف اإلن�ت
نت، و�ي بالتو  حد�د مراقبة وا�تشاف وحذف المحتوى الذي ينتهك حق تقدم جمهور�ة كور�ا ثالث طرق للتصدي للقرصنة ع�ب اإلن�ت
نت بتنف�ذ إجراءات تصح�ح�ة؛ ومتابعة التعاون المح�ي والدو�ي للتحقيق الفعال و ؛ مؤلفال التوص�ة بأن �قوم مقدمو الخدمة ع�ب اإلن�ت

نت ومكافحتها.  ي القرصنة ع� اإلن�ت
 �ف

ي مساهمتها، تقدم إسبان�ا إجراءاتها اإلدار�ة لمكافحو .3
نت من خالل إزالة أو منع الوصول �ف ة التعدي ع� حق المؤلف ع�ب اإلن�ت

نت. عدي ع� إ� المحتوى المت ي تابع للقطاع و حق المؤلف ع� اإلن�ت
ا ك�ف �سهل استخدام برنامج تحق��ت توضح المساهمة أ�ض�

نت.  ي القضا�ا المزعومة للقرصنة ع�ب اإلن�ت
ا، تبحث الورقة و الخاص جمع األدلة �ف � ي اتفق عليها أخ�ي ي اليت

ي تداب�ي التنظ�م الذايت
قطاع �ف

نت وتع��ز الوصول إ�  ي إسبان�ا بهدف الحد من التعدي ع� حق المؤلف ع�ب اإلن�ت
نت �ف الصناعات اإلبداع�ة ومشغلو الوصول إ� اإلن�ت

 . ي
 المحتوى الرق�ي القانويف

: اوترد المساهم .4 ت�ب التا�ي  ت بال�ت

ي جمهور�ة كور�اتداب�ي إنفاذ حق المؤلف 
نت �ف ي مجال اإلنفاذ ع� اإلن�ت

ة �ف  2 .................................................... واإلنجازات األخ�ي

ي إسبان�ا
ي �ف

ي البيئة الرقم�ة والتنظ�م الذايت
 5 ................................................................... اإلجراءات اإلدار�ة لمكافحة القرصنة �ف

 ]انت�ي ذلك المساهمت[
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ي مجال 
ة �ن ي جمهور�ة اإل تداب�ي إنفاذ حق المؤلف واإلنجازات األخ�ي

نت �ن نفاذ ع� اإلن�ت
 كور�ا

 
مكتب حق المؤلف، وزارة الثقافة وال��اضة  والتعاون،الس�د جونهيوك �شوي، نائب مدير شعبة الثقافة والتجارة  مساهمة من إعداد 

 والس�احة، س�جونغ، جمهور�ة كور�ا*
 
 
 

 ملخص
نت  للتكنولوج�اتمع التطور ال��ــــع  ة.   معضلةالرقم�ة، أصبح التعدي ع� حق المؤلف ع� اإلن�ت ، ذكرت 2021عام ل فبالنسبةكب�ي

ون�ة مرة ع� مواقع 385900ال�ور�ة أن المحتوى ال�وري تعرض للقرصنة  حق المؤلفوكالة حما�ة  مرة  2268721كور�ة و  إل��ت
ون�ة ع� مواقع  خارج�ة.  إل��ت

ردع، مثل لل�تضمن نظامها لرصد التعدي ع� حق المؤلف تداب�ي و المشكلة. هذە تعمل وزارة الثقافة وال��اضة والس�احة ع� معالجة و 
 . ي

ا التعاون المح�ي والدو�ي مع السلطات  الوزارة وتواصلحذف المحتوى غ�ي القانويف ف إنفاذ حق المؤلف.  المعن�ةأ�ض�  لتحسني

ي مجال  لمكافحةمع المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة من خالل برامج مختلفة  تعاونها وزارة ال تعزز وقد 
التعدي ع� حق المؤلف �ف

ي البالد  الوزارةتعمل كما   التكنولوج�ا الجد�دة. 
ي إطار رؤ�تها لعام  ع� تط��ر نظام حق المؤلف �ف

 . �شأن حق المؤلف 2030�ف

 مقدمة أوً�. 
ي االزد�اد. إن  .1

نت آخذ �ف ي سوق اإلن�ت
ف �ف نت و وقد عدد األشخاص المشاركني معامالته �جراء أصبح استهالك المحتوى ع� اإلن�ت
ا من ح�اتنا اليوم�ة.  ا مهم� ي ومقاطع األفالم �سهولة.  ح�ث وتوز�عه جزء�

�ل األلعاب واألغايف ف  مستخد�ي  كما أن�مكن لألشخاص ت�ف
نت  ة ع�  ا صاروا أ�ض� المحتوى ع� اإلن�ت ا�د. ع� سب�ل المثال، من السهل تحم�ل مقاطع ف�ديو قص�ي ف ف للمحتوى �شكل م�ت منشئني

ي جميع أنحاء العالم.  يوتيوب
ي غ�ي المسبوق، و ومواقع التواصل االجتما�ي األخرى المتاحة للمشاهدين �ف نت�جة للتطور التكنولو�ب

ا بأي محتوى ي��دونه.  أن �ستمتعوا �مكن للناس   تق��ب�

ا  ثمةذلك، ومع  .2 ي  ��ادةال ومنها  مساوئ،أ�ض�
نت.  الهائلة �ف مع ز�ادة سهولة الوصول إ� فالتعدي ع� حق المؤلف ع� اإلن�ت

ا احتمال�ة  نت، زادت أ�ض�  ا. ا عالم�� المشكلة �شكل تهد�د� وهذە المتعمد أو غ�ي المتعمد.  سواء ،التعديالمحتوى ع� اإلن�ت

نت.  ع�حق المؤلف  التعدي ع�حكومة جمهور�ة كور�ا لمشكلة  تصديتتناول هذە الورقة ك�ف�ة و  .3  اإلن�ت

ا.  نت للتعدي ع�الوضع الحا�ي  ثان��  حق المؤلف ع� اإلن�ت
نت.  متنوعة مصادر القرصنةُتعد  .4 ف و ع� اإلن�ت ا لوكالة حما�ة حق المؤلف ال�ور�ة، من بني حاالت قرصنة المحتوى ال�وري  وفق�

ون�ة  ي جمهور�ة كور�ا ع� المواقع اإلل��ت
ي �ف

ي أبلغ عنها �ف حالة باستخدام  80825ارُت�بت ، قرصنةحالة  385900والبالغة  2021اليت
ي  خدمات التخ��ن " (�شار إليها باسم  السحايب ي

ويف ي جمهور�ة كور�اخدمات "القرص الصلب اإلل��ت
)، مما �جعلها أ��ب مصدر منفرد 1�ف

ون� وتلتها للقرصنة المحل�ة.   حالة).  38727حالة) وخدمات الشبكات االجتماع�ة ( 66338( 2ةالبوابات اإلل��ت

ي المقابل، و .5
ي �ف

ون�ةحالة قرصنة لمحتوى كوري ع� مواقع  2268721 عن 2021عام  أبلغ �ف ي الخارج.  إل��ت
مستضافة �ف

ون�ةالقصص المصورة اتلتها مواقع و حالة.  1094030 ح�ث بلغت حاالتها وشكلت مواقع التورنت ما �قرب من النصف،   إلل��ت
 حالة).  149778) ومواقع البث (حالة 993296(

                                                
ي  .*

ي ال��بو اآلراء الواردة �ف
ورة آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف  .هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف ول�ست بال�ف

1   .( ي ي البلدان األخرى، ُ�طلق عليها خدمات استضافة الملفات (التخ��ن السحايب
 �ف

نت مواد غ�ي   2 ون�ة عادة عندما يرفع مستخدم اإلن�ت ي البوابات اإلل��ت
ون�ة أو يوفر روابط �حدث التعدي ع� حق المؤلف �ف ة إ� صفحة إل��ت قانون�ة مبا�ش
ون�ة غ�ي قانون�ة.   أخرى تؤدي إ� مواقع إل��ت
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ا. 
�
 للتعدي الحكومة تتصدىك�ف  ثالث

 المؤسسات .أ

�تألف مكتب حق المؤلف التابع لها من أر�ــع و اختصاص وزارة الثقافة وال��اضة والس�احة.  نطاق �قع حق المؤلف ضمن .6
.  وشعبةحما�ة حق المؤلف،  وشعبةصناعة حق المؤلف،  وشعبةس�اسة حق المؤلف،  شعبة: شعب ي

ووظائف  التجارة والتعاون الثقا�ف
 لقانون حق المؤلف. 5 ذ�ةالتنف�والالئحة  4والمرسوم التنف�ذي 3قانون حق المؤلف مكتب حق المؤلف ينظمها 

اف .7 لجنة حق المؤلف  وهما  المتعلقة بحق المؤلف:  بالقضا�ا  معنيتان إضافيتانعامتان  ثمة مؤسستان، الوزارة وتحت إ�ش
 . وكالة حما�ة حق المؤلف ال�ور�ةو ال�ور�ة 

 والحذف) واال�تشاف الرصد ( التصدينظرة عامة ع�  .ب

نت بطرق  للتعدي ع�، وس�استه قانون حق المؤلف بصفتها الوزارة المسؤولة عنتتصدى الوزارة،  .8 حق المؤلف ع� اإلن�ت
اك مع  رصد �ي تدير نظام فمختلفة.  إجراءات  المتعّدون، وتو�ي بأن يتخذ التعد�اتال�تشاف  وكالة حما�ة حق المؤلف ال�ور�ةباالش�ت

ي التعد�ات.  التعاون المح�ي والدو�ي  وتواصلتصح�ح�ة 
ي مجال التحقيق �ف

  �ف

ي البيئة الرقم�ةع� حق المؤلف  التعديلل�شف عن  الرصد نظام مل و�ش .9
ي مثل  وتكنولوج�اتأدوات  �ف

 االستدالل الجنايئ
 . نت،  النظام كتشف�عندما و  الرق�ي اإلجراء  وُ�تخذ  ووكالة حما�ة حق المؤلف ال�ور�ة.  الوزارة ُتبلغ بها أ�شطة قرصنة ع� اإلن�ت

ي  حذف المحتوىتجمع وتدمر و أن ت لوزارة، �جوز ل1-133بموجب المادة ف لف. المناسب بما يتما�ش مع قانون حق المؤ 
أو  غ�ي القانويف

امج أو األجهزة أو المعلومات أمر تأن  لوزارة، �جوز ل2-133�موجب المادة و  المصممة للتحا�ل ع� تداب�ي الحما�ة التكنولوج�ة.  ال�ب
ي �شمل تحذير الناسخ أو  نت بتنف�ذ تداب�ي تصح�ح�ة، واليت النسخ غ�ي القانون�ة وحذف أو  �شأن الناقل التفاع�ي مقدم خدمة اإلن�ت

توص�ة إ�  أن تصدر  كالة حما�ة حق المؤلف ال�ور�ةلو ، �جوز 3-133�موجب المادة و التفاع�ي للنسخ غ�ي القانون�ة.  النقلتعليق 
ن نت للتوص�ة، �جوز لوكالة حما�ة حق المؤلف  لم يتمثل�ذا و  . مماثلةت التخاذ تداب�ي تصح�ح�ة مقدم خدمة اإلن�ت مقدم خدمة اإلن�ت

نتأن تأمر ، 3-133، بموجب المادة الوزارةأن تطلب من  ال�ور�ة ي  مقدم خدمة اإلن�ت . و�ن لم ُتنفذ اتخاذ تداب�ي تصح�ح�ةب المعيف
 . 6إ� غرامة إدار�ةيؤدي ذلك  الوزارةاألوامر الصادرة عن 

 المح�ي ع� الصع�د التعدي  .ج

طة الوطن�ة ال�ور�ة  الوزارة تتعاون .10 ي مجال لجنة حق المؤلف ال�ور�ة و مع وكالة ال�ش
مكافحة التعدي ع� حق المؤلف ع� �ف

ف عا�ي  نت. ونت�جة لذلك، بني  لمواقع 41 اعُتقل، 2020و 2018اإلن�ت
ً

ون�ة مشغ� ا مو  50 وأغلقغ�ي قانون�ة  إل��ت ا.  قع� ون��  إل��ت

ا  600000أ��� من  ، أصدرت وكالة حما�ة حق المؤلف ال�ور�ة2019منذ عام و   .11 نت  لمقد�ي خدماتتوص�ة سن��� اإلن�ت
ف التخاذ إجراءات تصح�ح�ة ( ي عام  664400المحليني

ي عام  694560، و2021�ف
ي عام  671759، و2020�ف

ي عام و). 2019�ف
�ف

ي استأثرت خدمات التخ��ن ، 2021 ي  التعد�اتالجزء األ��ب من ب السحايب توص�ات وكالة حما�ة حق المؤلف ال�ور�ة صدور إ�  أدت اليت
ون�ةبوابات ال وتلتها حالة)،  533737(  باستخدام التعد�اتزاد عدد وقد  حالة).  1774حالة) ومواقع البث ( 128،889( اإلل��ت

ي عام 
، من أر�ــع حاالت فقط �ف ي عام حالة  1774 إ� 2019مواقع البث �شكل كب�ي

تضاعف عدد حاالت التعدي كما   . 2021�ف
ون�ةبوابات ال باستخدام ي عام  67206ومواقع التواصل االجتما�ي من  اإلل��ت

ي عام  128889إ�  2020�ف
ف انخفض 2021�ف ي حني

، �ف
ي التعدي  ي المائة من  20بنسبة  باستخدام خدمات التخ��ن السحايب

ي عام  626457�ف
ي  533737إ�  2020�ف

 . 2021 عام �ف

ي الخارج .د
 التعدي �ن

ا  تتصدى .12 ي �ستخدم حقول أجنب�ة عن ط��ق الحكومة أ�ض� ون�ة اليت ون�ة غ�ي  تعط�لللمواقع اإلل��ت الوصول إ� المواقع اإلل��ت
ون�ة وحظر اإلعالن ع� تلك المواقع.  ي عام و القانون�ة وحجب معلومات الصفحات اإلل��ت

المتخذة  التداب�ي ، بلغ عدد 2021�ف

                                                
) متاح من خالل الرابط: 2020د�سم�ب  8المؤرخ  17588، بص�غته المعدلة حيت القانون رقم 1957يناير  28المؤرخ  432قانون حق المؤلف (القانون رقم   3

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/21016 . 
المؤرخ  30898، بص�غته المعدلة حيت المرسوم الرئا�ي رقم 1959أب��ل  22المؤرخ  1482المرسوم التنف�ذي لقانون حق المؤلف (المرسوم الرئا�ي رقم   4
 . https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/21013)، متاح من خالل الرابط: 2020أغسطس  4
أ�ت��ر  8، 274، الصادر عن وزارة الثقافة واإلعالم، بص�غته المعدلة حيت األمر رقم 1987يوليو  1، 94الالئحة التنف�ذ�ة لقانون حق المؤلف (األمر رقم   5

 . https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16968، الصادر عن وزارة الثقافة والس�احة)، من خالل الرابط: 2016
 من قانون حق المؤلف.  142المادة  . 6

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
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ة من  و�ي  ،16573 ي عام  1432ز�ادة كب�ي
ي المائة من هذە التداب�ي  80ما �قرب من وكان . 2019�ف

حجب معلومات  يتضمن�ف
ون�ة ي و. الصفحات اإلل��ت

ي  ُحظرتحالة،  249�ف
  الوصول.  ُعطلحالة،  261اإلعالنات، و�ف

ي الخارج ل التصدي الوزارةومع ذلك، ال �ستطيع  .13
، ح�ث أنها ال تملك جميع المعلومات بمفردها لتعدي ع� حق المؤلف �ف

ور�ة و   اختصاصات قضائ�ة خارج جمهور�ة كور�ا. ل�ست لها ال�ف

ي الخارج، تتعاون ل وللتصدي .14
�ول). اللتعدي ع� حق المؤلف �ف طة الجنائ�ة (اإلن�ت ي أب��ل و وزارة مع المنظمة الدول�ة لل�ش

�ف
�ول مذكرة تفاهم إلطالال ت، وقع2021 وع مدته خمس سنوات للتصدي للقرصنة الرقم�ة. وزارة واإلن�ت وزارة ع� الوافقت و  ق م�ش
ة مليون يورو)  2.7ن كوري (حوا�ي مل�ار وُ  3.6 تم��ل ق�مته تقد�م طة الوطن�ة  وستؤدي. 2025إ�  2021من للف�ت وكالة ال�ش

ي 
�ول �ف ي العمل مع اإلن�ت

ا لتقال�دها الع��قة �ف ا، نظر� ا مهم� ا دور� �تمثل أحد أهداف و  العابرة للحدود.  الجرائممكافحة  جالم ال�ور�ة أ�ض�
ي 

وع �ف �ول  الوزارة وتتبادل بالمخاطر المرتبطة بالقرصنة الرقم�ة.  الجمهور  و�ي  إذكاءالم�ش  التح��اتمعلومات  بصفة منتظمةواإلن�ت
نت.   و�عقدان اجتماعات حول أفضل السبل لمكافحة التعدي ع� حق المؤلف ع� اإلن�ت

 مع ال��بوالتعاون  .ه

ي وضع نظام دو�ي متوازن وفعال لمع المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو)  ا تعاونه الوزارة تعزز  .15
الضطالع بدور ر�ادي �ف

  للمل��ة الفك��ة �فسح المجال لالبتكار واإلبداع. 

ي عام و .16
ي لوال��بو مذكرة تفاهم  الوزارة، وقعت 2006�ف

ي مجال تط��ر حق المؤلف �ف
ي جميع أنحاء لتعاون �ف

جمهور�ة كور�ا و�ف
، زاد ف ي البلدان النام�ة. ومنذ ذلك الحني

ي  أرصدة صندوقها ا من �� تدر�ج الوزارة تالعالم، ال س�ما �ف
دير كما ت  ،ل��بو ا الذي تديرە االستئمايف

ي مجا�ي برامج مختلفة 
ام للمل��ة الفك��ة.  �ف ي هذو تط��ر حق المؤلف و�ذكاء االح�ت

كة �ف عال�ي  مردود ە المجاالت كان للجهود المش�ت
 . ي  إ�جايب

ف حق المؤلف و�ناء أنظمة ع� البلدان النام�ة  الوزارةو�التعاون الوثيق مع شعبة تط��ر حق المؤلف بال��بو، ساعدت  .17 سن قوانني
ون�ة حق المؤلف. كما نظمت ندوات ة  إل��ت ي جميع أنحاء العالم.  إلذكاءجماع�ة صغ�ي

ي أب��ل والو�ي بحق المؤلف �ف
، عقدت 2021�ف

ون�ةندوة  الجهتان كات الناشئة إل��ت ي مجال الموس��ت اإلبداع�ة.  لل�ش
ا من حوا�ي  50أ��� من وشارك فيها �ف

�
ا  20مشارك للتعرف ع�  بلد�

ي جمهور�ة كور�ا،
ي صناعة الموس��ت �ف

ي ُتعد  نظام حق المؤلف �ف   العالم�ة.  �ةالموس�قالبوب ال�وري موطن ظاهرة  اليت

ي إطار التعاون  .18
ام للمل��ة الفك��ة التابعة لل��بو، مولت و�ف ون�ة الوزارةمع شعبة إذكاء االح�ت للتوع�ة  إعداد قصة مصورة إل��ت

ام للمل��ة الفك��ة  وعقدتبحق المؤلف.  كة والوزارةشعبة إذكاء االح�ت ون�ة �شأنندوات  بصفة مش�ت التعدي ع� حق المؤلف  إل��ت
ي عا�ي 

نت �ف ي المنظمة . و�شم2022و 2021ع� اإلن�ت
ي ثالث دول أعضاء �ف

ا إ�شاء نوادي المل��ة الفك��ة �ف كة أ�ض� ل المشار�ــــع المش�ت
 . ف  اإلقل�م�ة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة و��ش كتيبات المل��ة الفك��ة للمعلمني

عت و  .19
ّ
ا مذكرة تفاهم مع مركز ال��بو للتحك�م والوساطة للتعاون  الوزارةوق السبل البد�لة لتس��ة  خدمات تع��ز  �شأنأ�ض�

ف ع�  ي استخدام هذە الخدمات.  التفك�ي المنازعات و�شجيع أصحاب المصلحة المعنيني
 �ف

 التكنولوج�ا الرائدة .و

ا  الوزارةتبحث  .20 ي سبل مكافحةأ�ض�
، والرموز غ�ي القابلة لالستبدال،  �ف استخدام التكنولوج�ات الرائدة، مثل الذكاء االصطنا�ي

س ي التعدي ع�، �تلوسالسل ال ،والميتاف�ي
الرموز غ�ي القابلة �شأن لن�ش إرشادات  الوزارةع� سب�ل المثال، تخطط و حق المؤلف.  �ف

ي السوق بهدف منعهم من  لألطراف المعن�ةلالستبدال 
حق المؤلف عند إجراء المعامالت. كما تخطط إل�شاء هيئة  التعدي ع��ف

اء الصناعة،األ استشار�ة، تتألف من  ف وخ�ب دراسة الجوانب القانون�ة والمؤسس�ة لحق المؤلف ف�ما يتعلق بهذە تختص ب �اد�ميني
 الجد�دة.  التكنولوج�ات

ا.   حق المؤلف�شأن  2030: رؤ�ة خاتمة  رابع�
ي  .21

اير  4�ف ي مجال حق المؤلف، ح�ث �شأن حق المؤلف:  2030لعام  ا رؤ�ته الوزارة ت، أطلق2020ف�ب
أن تصبح قوة عظ� �ف

ي إطار و. اقتصادتتحول الثقافة إ� 
ي تنف�ذ الس�اسات  فعال�ةبدور أ���  الوزارةالرؤ�ة، ستضطلع  هذە �ف

تط��ر نظام حق الرام�ة إ� �ف
 . و�نفاذە حق المؤلفالو�ي العال�ي بأهم�ة حما�ة  و�ذكاءالمؤلف 

 [نها�ة المساهمة]
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ي إسبان�ا
ي �ن

ي البيئة الرقم�ة والتنظ�م الذائت
 اإلجراءات اإلدار�ة لمكافحة القرصنة �ن

نانديز ف�الر، مستشارة، اإلدارة الفرع�ة  الثان�ة للجنة المل��ة  وأمينة، الشعبة ،للمل��ة الفك��ةمساهمة من إعداد الس�دة مرس�دس ه�ي
 إسبان�ا* ،الفك��ة وزارة الثقافة وال��اضة، مدر�د 

 
 

 ملخص
�شئت الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة إحدى أول��ات حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة تمثل 

�
ي  )S2CPI(إسبان�ا. ولهذا السبب أ

�ف
ي السنوات و. 2012عام 

ي أل��� من لت الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة الع�ش الماض�ة أو نحو ذلك، أزا�ف
المحتوى غ�ي القانويف

ا� و  550 ي إسبان�ا تقي�دا� كب�ي
، وقّ�دت النفاذ إ� مواقع القراصنة �ف

�
ون�ا  إل��ت

�
 المواقع. تلك العد�د من  حجبتموقعا

لشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة لمكافحة القرصنة. والهدف من هذە خذة من جانب المتّ ا د هذە المساهمة اإلجراءات اإلدار�ةوتحّد 
ي من خالل السحب الطو�ي للمحتوى  اإلنفاذ اإلجراءات هو ضمان 

ويف الذي يتعّدى ع� حقوق المل��ة الفك��ة. وتفّصل هذە  اإلل��ت
 
�
ي حققها اإلجراءالوث�قة أ�ضا ي مكافحة القرصنة ع� النتائج اليت

نت. �ف   اإلن�ت

ف قطاع الثقافة و ا ك�ف أصبحعالوًة ع� ذلك، توفر هذە الوث�قة معلومات عن   نت  متعهديلتعاون بني خاضعا للتنظ�م النفاذ إ� اإلن�ت
ي رسم�ا

ي ضمان النفاذ إ� ا -الذايت
ي ومكافحة القرصنة لعروضوهو عامل رئ��ي �ف

 . ع� حد سواء  الرقم�ة القانون�ة للمحتوى الثقا�ف

ي إسبان�ا وعمل الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة، و�فضل 
ف والصناعات الثقاف�ة وظهور العروض القانون�ة �ف  تمثلجهود المبدعني

ون�ة األ��� ز�ارة من قبل اإلسبان. وستواصل الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة  5أقل من  قراصنةالصفحات  ي المائة من المواقع اإلل��ت
�ف

. الفك��ة العمل ع�  ف ي لجميع المواطنني
ي القانويف

ي البيئة الرقم�ة وضمان توافر المحتوى الثقا�ف
ف �ف  حما�ة حقوق المبدعني

 مقدمة . أو�ً 

ي إحدى أول��ات  1حما�ة حقوق المل��ة الفك��ةتمثل  .1
�شئت الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة �ف

�
إسبان�ا. ولهذا السبب، أ

ي السنوات الع�ش الماض�ة و. 2012عام 
ي أل��� من �ف

،  550أو نحو ذلك، أزالت الشعبة الثان�ة المحتوى غ�ي القانويف
�
ون�ا  إل��ت

�
موقعا

ا� و  ي إسبان�ا تقي�دا� كب�ي
 المواقع.  تلكالعد�د من  حجبتوقّ�دت النفاذ إ� مواقع القراصنة �ف

 .
�
ي إسبان�ا ثان�ا

 الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة �ن

 أ�ضا الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة (�شار إليها  الشعبة (TRLPI)2 موحد لقانون المل��ة الفك��ةمن النص ال 193تنظم المادة  .2
ي منع تعّدي مقد�ي خدمات مجتمع المعلومات ع� حقوق المل��ة الفك��ة ع� 

باسم "شعبة مكافحة القرصنة"). وتتمثل مهمتها �ف
نت.   3اإلن�ت

3.  
�
لشعبة الثان�ة للجنة لوعّينت وزارة الثقافة وال��اضة رئ�س المدي��ة العامة للصناعات الثقاف�ة والمل��ة الفك��ة والتعاون رئ�سا

ي 
المل��ة الفك��ة. والشعبة الثان�ة �ي هيئة جماع�ة تتألف من ثمان�ة مستشار�ن من مختلف مجاالت وزارة الثقافة وال��اضة �عملون �ف

 ة الفك��ة. مجال المل��

                                                
ي ال��بو.  واردةاآلراء ال  *

ورة آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف ف وال تعكس بال�ف ي هذە الوث�قة تع�ب عن آراء المؤلفني
 �ف

ي إسبان�ا، �ش�ي مصطلح   1
ف �ش�ي إ� حق المؤلف وا "المل��ة الفك��ة"�ف ي حني

ي بلدان أخرى لحقوق المجاورة، �ف
إ� حق المؤلف وحقوق المل��ة  عادةً  �ف

 الصناع�ة ع� حد سواء. 
م و�وّضح و�وائم  2 ��ي المل�ي رق األحكام القانون�ة السار�ة النص الموحد لقانون المل��ة الفك��ة، الذي ينظ�  1/1996م (الذي أقّر بموجب المرسوم الت�ش

: 2022مارس  29المؤرخ  6/2022، والمعّدل بالمرسوم المل�ي بقانون رقم 1996أب��ل  12المؤرخ  )، متاح ع� الموقع التا�ي
https://wipolex.wipo.int/en/text/584952 . 

ف عن التعّدي ع�   3 ي ُ�عت�ب مقدمو خدمات مجتمع المعلومات بموجبها مسؤولني اضات القانون�ة اليت ق حقو لالطالع ع� م��د من المعلومات عن االف�ت
 د لقانون المل��ة الفك��ة. من النص الموّح  196.2المادة و  195.2 ةالمل��ة الفك��ة، انظر الماد
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�
 اإلجراءات اإلدار�ة لمكافحة القرصنة -اثالث

اإلجراءات  ،2011د�سم�ب  30المؤرخ  1889/20114م النص الموحد لقانون المل��ة الفك��ة والمرسوم المل�ي رقم ينظ�  .4
ي 
ويف نت مقد�ي ل اإلدار�ة لمكافحة التعدي اإلل��ت وقد تم تكي�ف  5فك��ة. ع� حقوق المل��ة ال ،خدمات مجتمع المعلومات ع� اإلن�ت

 الموحد لقانون المل��ة الفك��ة. النص هذە اإلجراءات عقب إدخال تعد�الت ع� 

ع�ةوالهدف من اإلجراءات اإلدار�ة هو  .5 ي الذي يتعّدى ع�  إعادة إرساء ال�ش
ويف من خالل السحب الطو�ي للمحتوى اإلل��ت

 حقوق المل��ة الفك��ة.  

 �جوز ألصحاب حقوق المل��ة الفك� و  .6
�
لشعبة الثان�ة للجنة المل��ة ا ، إبالغمع� حقوقهقد وقع �ة الذين �عتقدون أن تعّد�ا

 الفك��ة عن مقدم خدمات مجتمع المعلومات الذي �سهل النفاذ إ� المحتوى المتعّدي. 

ي اإلجراءات ع� استكمال اإلجراءات األول�ة للتحقّ  .7
وع الرس�ي �ف عنه وتحد�د مقدم ق من وجود التعّدي المبلغ و�توقف ال�ش

ي هذا الشأنخدمات وس�ط متعهد وأي  المخالف خدمات مجتمع المعلومات
ي كل حالة. ومقدمو الخدمات الوس�طة هم أولئك  �ف

�ف
كات االستضافة ومقد�ي  6الذين �قومون بأ�شطة وس�طة مثل نقل ب�انات الشبكة و�سخها واستضافتها وتوطينها.  و�شمل ذلك �ش

. و�صورة عام، �فرض واجب التعاون ع� مقد�ي الخدمات هؤالء منع ز�ادة ��ش بعض الخدمات خدمات اإلعالن والدفع ا ف ونيني إلل��ت
 أو المحت��ات غ�ي القانون�ة. 

ي أعقاب .8
ي أدخلت ع� النص للموحد لقانون المل��ة الفك��ة، و�ف ة اليت ون�ة 7التعد�الت األخ�ي ي  ،�مكن حجب المواقع اإلل��ت اليت

 لقانون خدمات مجتمع المعلومات حد�د أصحابها تتم لم ي
�
ة  ،8وفقا . مبا�ش ي

 بمجرد الحصول ع� إذن قضايئ

ي يتعذر فيها التحقق من التعّدي، �صدر قرار بحفظ اإلجراءات األول�ة �سبب اختفاء موض�ع الدعوى.  .9 ي الحاالت اليت
 و�ف

: ستهال�ي اق اقرار إداري استهال�ي ("اتفدر �ص عند التحّقق من وق�ع التعّدي وع� العكس من ذلك، .10  ") يتضمن ما ��ي

) خدمات مجتمع المعلومات، حيثما أمكن ذلك؛ −  تحد�د مقدم (مقد�ي

 شارة إ� المحتوى الذي �عت�ب تعداإل  −
�
 ؛هذا المحتوى الخدمة المعن�ة والموقع الذي ُيتاح عل�ه بتهارتك �ا

ي غضون  خدمات مجتمع المعلوماتطلب إ� مقدم  −
ساعة أو االحتجاج بأي دفاع يراە  ب�زالة المحتوى المتعّدي �ف

، مثل وجود إذن أو 
�
ي  تقي�د مناسبا

 أو أي ظرف آخر.  سار قانويف

 الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة اإلجراءات.  ُتن�ي �ذا تم سحب المحتوى، و  .11

: �ذا لم تتم إزالة المحتوى دون سبب وج�ه، ف�جب مراعاة سينار و  .12 ف ف محتملني  �وهني

   بصفة تلقائ�ةتفاق االستهال�ي اال ع� النحو الواجب، �صبح  المتعديالخدمة مقدم تحد�د  يتمإذا لم  −
�
احا لقرار و�حال  اق�ت

ف  ي يتعني  الدوائر الوس�طة لمنع التعّدي المحدد؛طلبها من إ� المحا�م لإلذن بالتداب�ي اليت

ي حالة حدد و −
اح قرار �حدد  المتعديالخدمة  مقدم�ف ع� النحو الواجب، تقوم الشعبة الثان�ة للمل��ة الفك��ة بص�اغة اق�ت

اح راف المعن�ة األطالوس�طة. و�تم إخطار  �جب أن تتخذها الدوائر تداب�ي تعاون�ة  ، ع� مرة أخرى ها بهبالغو�قرار الباق�ت
 . التوا�ي 

                                                
لة بموجب المرسوم المل�ي �شأن عمل لجنة المل��ة الفك��ة (بص�غته المعّد  2011د�سم�ب  30المؤرخ  1889/2011  المرسوم المل�ي رقم  4

 . https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16717متاح ع� الموقع: )، 2015نوفم�ب  13المؤرخ   1023/2015رقم
ون�ة  ع� أنها عّرف خدمات مجتمع المعلومات ُ◌  ت 5 . "أي خدمة تقدم عادة مقابل أجر، عن بعد، بالوسائل اإلل��ت ي

و�شمل و�ناء ع� طلب فردي من المتل�ت
ي ال �دفع متلقوها  الخدمات اليت

�
 لمقدم ا المفهوم أ�ضا

�
 اقتصاد�ا

�
�شأن  2002يوليو  11المؤرخ  2022/34لخدمة" (مرفق القانون رقم ثمنها، بقدر ما �شكل �شاطا

ون�ة (بص�غته المعّدلة بموجب القانون رقم  ع�  WIPO Lex)، المتاح ع� 2020نوفم�ب  11المؤرخ  2020/6خدمات مجتمع المعلومات والتجارة اإلل��ت
 . (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/20419 :الموقع

ي  مجتمع المعلومات"خدمات  ع� أنها ّرف الخدمات الوس�طة ُ◌ع ت 6 ت�� توف�ي أو استخدام خدمات مجتمع المعلومات األخرى أو النفاذ إ� المعلومات.  اليت
نت، ونقل الب�انات ع�ب شبكات االتصاالت  ي �طلبها المستخدمون،  ، و�نتاج �سخو�شمل الخدمات الوس�طة توف�ي النفاذ إ� اإلن�ت نت اليت مؤقتة من صفحات اإلن�ت

ي �واستضافة الب�انات أو التطب�قات أو ال ، وتوف�ي أدوات البحث والنفاذ وجمع الب�انات أو روابط إ� مواقع أخرى ع� همآخرون ع� خواد�م قدمها خدمات اليت
نت". (مرفق القانون رقم   ). 2002/34اإلن�ت

 . 195.5ل��ة الفك��ة، المادة النص للموحد لقانون الم  7
 ). 2(8المادة )(ه) و 1(8 ة، الماد2002/34القانون رقم   8
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 �شأن هذە المسألة، وتأمر، عند االقتضاء، �سحب المحتوى المعلن أنه قرارا� نهائ للجنة المل��ة الفك��ة تصدر الشعبة الثان�ةو  .13
�
�ا

 تعّد وتضع التداب�ي التعاون�ة المناسبة. 

 للمرسوم المل�ي الو  .14
�
ي إلزالة المحتوى.  24مدة  ، ُ�مَهل مقدم الخدمة المتعديساريوفقا

ساعة من تار�ــــخ اإلخطار بالقرار النهايئ
ة، تتحقق   . ن تنف�ذ اإلزالةالشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة مو�مجرد انقضاء هذە الف�ت

 �ذا لم تتم إزالة المحتوى طو و  .15
�
ي العتماد التداب�ي التعاون�ة عا

ي تتوخاها ، �جب طلب إذن قضايئ الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة  اليت
ي المتعّدي، و 

ويف ي قد �شمل تعليق خدمة استضافة الموقع اإلل��ت ي قرارها، واليت
ي من قبل مشغ�ي النفاذ الفك��ة �ف

ويف حجب الموقع اإلل��ت
نت ي إسبان�ا، و  الموجودين إ� اإلن�ت

ي شبك�ة العناو�ن �لغاء فهرسة ال�ف المحتوى المتعّدي بواسطة خدمات محركات البحث  تضمنتاليت
ي اوتعليق خدمة اإلعالنات 
ي المتعّدي. �ف

ويف  لموقع اإلل��ت

16.  ُ� ، ي بهذە التداب�ي
غع� النحو الواجب باإلذن و  انخطر الطرفو�ذا أذن القا�ف

�
أن تمتثل  �جب، و الوس�طة خدماتال به ُتبل

ي األطراف 
 ساعة.  72 غضونألمر التعليق �ف

 والحد األق� لمدة التعليق هو سنة واحدة.  .17

 
�
 إنجازات الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة -رابعا

ف  .18 نت، فإن تحد�د ه��ة هؤالء المال�ني ي �فرضها عدم ال�شف عن ه��ة مال�ي المواقع ع� اإلن�ت ع� بالنظر إ� التحد�ات اليت
المفصلة أدناە،  التحد�اتموثوق من قبل هيئة إدار�ة هو خطوة رئ�س�ة نحو مساءلتهم عن مخالفاتهم. ولمواجهة هذا التحدي و  نحو 

ي ل�رة القدم ت لتحقيقلبرمج�ة  ةالمل��ة الفك��ستخدم الشعبة الثان�ة للجنة �
ي اإلسبايف ي الدوري الوطيف

وفرها شعبة مكافحة القرصنة �ف
ف  فني  . (La Liga)للمح�ت

ي و .19
ي لرابطة 2022أ�ت��ر  19�ف ي الستخدام تطبيق حاسويب

 مع رابطة الدوري اإلسبايف
�
عت وزارة الثقافة وال��اضة اتفاقا

ّ
، وق

"، دوريال ي التعّدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذ تلك الحقوق ضد مقد�ي خدم، �عرف باسم "لومي�ي
مجتمع  ةلتع��ز التحقيق �ف

ف المعلومات   ، وال س�ما من خالل: المتعديني

ي  التعديإثبات  − ي الشكاوى ذات الصلة المودعة لدى  تؤولع� حقوق المل��ة الفك��ة اليت
إ� مال�ي المصنفات المحددة �ف

مج�ة التحقيق من خالل تحد�د المصنفات وك�ف�ة  الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة. وع� وجه الخصوص، ت�ّ� ال�ب
ؤكد ما إذا كان التعّدي قد تكما . (URL)ع� وجه التحد�د  وقعها وم تخدمات مجتمع المعلوما ها من جانباستخدام

�ل أو المشاهدة أو أي وس�لة أخرى؛ وقع ف  عن ط��ق الت�ف

ف عن التعّدي و  مال�ي خدمات تحد�د  − الخدمات الوس�طة الذين �قدمون خدماتهم  دوائر مجتمع المعلومات المسؤولني
  . ي

ويف ي ذلك خدمات اإلعالن والدفع اإلل��ت
ون�ة المعن�ة، بما �ف  للمواقع اإلل��ت

 و  .20
�
رد والخدمات العامة الوقت والموامقدار تقل�ل  بما ُيتيحمن إدارة إجراءات اإلنفاذ إدارًة أ��� كفاءة،  Lumièreن تطبيق �مك

 .  المستخدمة إ� الحد األديف

، وما إ� ذلك) بارتكاب عمالئها تعّد �ن و  .21 ي
ويف �ات إبالغ خدمات وساطة خارج�ة (خدمات االستضافة واإلعالن والدفع اإلل��ت

ي (مقدمو خدمات مجتمع المعلومات)، 
ى المتعّدي تعط�ً� لتعط�ل النفاذ إ� المحتو  تلك الخدماتل بالنسبةالعنا�ة بذل واجب  �قت�ف

 إذا لم يتم سحبه ط
�
 دائما

�
 2012. ومنذ عام وعا

�
ا�د من هؤالء الوسطاء طوعا ف ي توفر النفاذ  ، أوقف عدد م�ت تقد�م خدماتهم للمواقع اليت

ي المحتوى والذلك ما إ� المحتوى المقرصن. و  ف الوسطاء ومنشيئ م بني  يناقشه وهو ما ، قطاعات الثقاف�ة�دعم بوض�ح االتفاق الم�ب
  . القسم التا�ي 

ف أوقات معالجة ، قامت هذە الهيئةالشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ةء منذ إ�شا و  .22   الحاالت، بتحسني
�
ف حال�ا إذ ُ�منح المخالفني

ي المتعّدي.   45 مهلة
ويف  إلزالة المحتوى أو إغالق الموقع اإلل��ت

�
ف أدائها،  الشعبة تواصل كما يوما ي المائة 90معالجة أ�ملت  إذ تحسني

 �ن
.  550أ��� من بذلك  من الحاالت وتأثر 

�
ون�ا  إل��ت

�
 موقعا

ت الشعبة قائمة تضم أ��� من  .23  من أسماء الحقول كانت موض�ع قرارات نهائ�ة، مما قد �ساعد، 150عالوًة ع� ذلك، ��ش
�
 اسما

ي  ع� سب�ل المثال،
 تلك الحقول. ل اإلعالنات الحد من تم��ل �ف

ف مصنّ وقد سبق لوز�ر الثقافة  .24 ف إدار�تني ف ع� أنهما وال��اضة أن فرض عق��تني ي المادة  جدا�  شد�دتانفتني
بالمعيف المقصود �ف

ون�ة �سبب تكرار الجرائم. و  ع� د لقانون المل��ة الفك��ةمن النص الموّح  195.6 ف غرا �تانالعق�  شملتمال�ي المواقع اإلل��ت  متني
ي الج��دة الرسم�ة. يورو، باإلضافة  375,000يورو و 400,000ا مقدره

 إ� وقف �شاط الموقع لمدة عام و��ش القرار �ف
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�
ي  -خامسا

نت : التنظ�م الذائت  بروتوكول إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة ع� اإلن�ت

، عقدت المدي��ة العامة للصناعات الثقاف�ة والمل��ة الفك��ة والتعاون عدة جلسات مائدة مستديرة لمشغ�ي 2020منذ مارس  .25
ي ع� النفاذ إ� 

ف وصناعات المحتوى لمناقشة التنظ�م الذايت ي إسبان�ا وممث�ي أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة والمبدعني
نت �ف اإلن�ت

ف المتوسط والط��ل نت.  اتمن أجل تع��ز العروض الرقم�ة القانون�ة والحد من التعّد� 9المديني  ع� حقوق المل��ة الفك��ة ع� اإلن�ت

ي  .26
وشكل ذلك  10من المفاوضات، تم التوقيع ع� بروتوكول تع��ز حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة. ، و�عد أشهر 2021أب��ل  8و�ف

 بارزا� 
�
ي المجالمعلما

 ، ح�ث: �ف

ي وضعت مدونة سلوك طوع�ةتعد  − ف قطاع الثقافة أجل ا من إسبان�ا من أوائل البلدان اليت ي الرس�ي للتعاون بني
لتنظ�م الذايت

نت  ي ومكافحة وهو  -ومشغ�ي النفاذ إ� اإلن�ت
ي ضمان النفاذ إ� العروض الرقم�ة القانون�ة للمحتوى الثقا�ف

عامل رئ��ي �ف
 . القرصنة

−  
�
ي أ ون�ة اليت وتوكول ع� المواقع اإلل��ت  - علن��ي ال�ب

�
 أو بموجب قرار إداري مدعوم قضائ�ا

�
التعّدي  ارتكابها  عن -قضائ�ا

نت. كما ��ياعتماد تداب�ي لتعل إ� جانبع�ي حقوق المل��ة الفك��ة،  وتوكول يق النفاذ إ� اإلن�ت حقول الع�  ال�ب
ي  األخرى شبك�ةالعناو�ن الحقول فرع�ة و الو  ت�س�ي النفاذ إ� المواقع هو �كون الغرض الح�ي أو الرئ��ي منها اليت

ون�ة المذكورة، بما  ي  �شملاإلل��ت ف للنفاذ تعمل ع� التحا�ل ع� تداب�ي الحجب أو تجنبها وتوفر االمواقع اليت لمستخدمني
ي اإلسبان�ة. 

 ع� األرا�ف

وتوكول لجنة تقن�ة �ُ  .27 ئ ال�ب ف ل فيها الطرفان الموقعان. و�جوز لوزارة الثقافة وال��اضة أن توافق ع� مسار عمل مثَّ و�ن�ش  معني
�
 وفقا

وتوكول.  وجودةللوثائق الم ؛ ولذلك، رحبت بالتوقيع ع� ال�ب ف ي الملف بعد التشاور مع أي من الطرفني
  تعقد و �ف

�
 مشاوراتاللجنة أسبوع�ا

  40مع وزارة الثقافة وال��اضة �شأن ما �صل إ� 
�
  موقعا

�
ون�ا وط الحجب إل��ت ي �ش

 باالستجابة اإل�جاب�ة من  �ستو�ف
�
�شكل واضح. ورهنا

نت حجب هذە المواقع. ومنذ أب��ل  حقل من  200، تم حجب أ��� من 2021الوزارة، �طلب من الخدمات الوس�طة للنفاذ إ� اإلن�ت
نت  ي ذلك  -حقول اإلن�ت

 حقل فر�ي ذي صلة.  700بما �ف

 
�
 تحد�ات مكافحة القرصنة ومستقبلها -سادسا

ي البيئة الرقم�ة وضمان توافر المحتوى  .28
ف �ف ستواصل الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة العمل ع� حما�ة حقوق المبدعني

 له
�
. وتحق�قا ف ي لجميع المواطنني

ي القانويف
م الشعبة بذە الغا�ة، الثقا�ف ف �ةال تل�ت ف الموارد الماد�ة والب�ش  ، فحسب تحسني

�
ب�جراء  بل أ�ضا

ي للمل��ة الفك��ة مع األشكال الجد�دة للقرصنة. 
�ع�ة الالزمة لضمان تكي�ف اإلطار القانويف ات الت�ش  التغي�ي

ي والتحول والصمود، .29
ي وضعت نت�جة لجائح 11باإلضافة إ� ذلك، تتو�ف خطة التعا�ف ي لحق 19-ة كوف�داليت

، إ�شاء مكتب إسبايف
ي إسبان�ا. 

 المؤلف والحقوق المجاورة ملحق بوزارة الثقافة وال��اضة، مما �مثل دفعة هامة لحما�ة المل��ة الفك��ة �ف

ف وال .30 ي الختام، تدرك وزارة الثقافة وال��اضة أنه بفضل جهود المبدعني
ي إسبانصو�ف

�ا، ناعات الثقاف�ة، وظهور العروض القانون�ة �ف
  -وعمل الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة، تمثل مواقع القراصنة �سبة أقل بكث�ي 

�
ي المائة 5 �سبة بلغت حال�ا

من المواقع األ���  - �ف
 ز�ارة من قبل اإلسبان. 

ولذلك، فإن وزارة الثقافة وال��اضة مصّممة ع� مواصلة مسارها الحا�ي وز�ادة الجهود الرام�ة إ� وقف أ�شطة مقد�ي خدمات  .31
ف مجتمع المعلومات   . المتعديني

 ]وث�قة[نها�ة ال

                                                
ي إ� المادة   9

 من النص الموحد لقانون المل��ة الفك��ة.  195.8�ستند تط��ر التنظ�م الذايت
 الوث�قة غ�ي متاحة للجمهور.   10
11   : ي إسبان�ا، متاحة (باللغة اإلسبان�ة) ع� الموقع التا�ي

ي والتحول والصمود �ف
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-خطة التعا�ف

recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf . 
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