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:چكيده
و كاربرد آن در فناوري پخش برنامه، تحول اساسي در فعاليـت سـازمان هـاي اختراع ماهواره

و تلويزيوني ايجاد كرد  از يك سو قلمرو جغرافيايي پخش برنامه را افزايش داد. پخش راديويي

و مشكالتي را كه براي ارسال سيگنال از جمله عدمو تا حدودي محدوديت  امكان دريافت ها
سـوي ديگـر كـاربرداز.، رفـع كـردراسيگنال در مناطق صعب العبور كوهستاني يا جنگلـي 

هـاي متعلـق ها در ارسال سيگنال منجر به سوء استفاده توزيع كنندگاني شد كه سيگنال ماهواره

مـه هاي حامل برنامعاهده توزيع سيگنال. كردندبه يك سازمان پخش را بدون اجازه دريافت مي 

هـاي فنـاوري ها در پاسخ بـه پيـشرفت ارسال شده از طريق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره 

و سوء استفاده توزيع كنندگان غيرمجـاز در سـال  معاهـده. بـه تـصويب رسـيد 1974پخش

مي،هاماهواره كند اقدامات مناسب به منظـور جلـوگيري از توزيـع كشورهاي عضو را مكلف

مي حامل برنامه هايغيرمجاز سيگنال  در مقاله حاضر. اتخاذ نمايند،دشواي كه از ماهواره منتشر

ي مـتنو در ادامه ترجمـه شودميها پرداخته ماهواره توضيح مختصر معاهدهو بررسي ابتدا به 
.معاهده به نظر خوانندگان محترم خواهد رسيد

: واژگان كليدي
.ه، سازمان مبدأ، سيگنال اشتقاقيماهواره، توزيع، سيگنال، توزيع كنند

 Email: alirezamv@yahoo.fr 66409595: فاكسمسئول مقاله∗

.ن مقاله نگاه كنيداي از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پايانيشده براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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مقدمه  
 هاي حامل برنامه كه از طريق مـاهواره منتـشر پخش سيگنالخصوصها در معاهده ماهواره

و در سـال12 در 1974مه سال21شوند، در مي  الزم االجـرا1979 مـاده بـه تـصويب رسـيد

و اي است كـه مفـاهيمي اين معاهده نخستين معاهده. گرديد  همچـون سـيگنال حامـل برنامـه

كه معاهده  رم مسكوت گذاشته بودند، تعريف كردهيهاي قبلي همچون معاهدهمفاهيم ديگر را

.است

هـا هاي منتشر شده بوسـيله مـاهواره ها با هدف حمايت از سيگنال تصويب معاهده ماهواره

منـدان مجـري يـا دربـاره حمايـت از هنر1961 رم مـصوبياگرچه معاهـده. انجام پذيرفت 

ــازمان  و س ــل صــوتي ــدگان حام ــدگان، توليدكنن ــت از اجراكنن ــويي، حماي ــاي پخــش رادي  ه

و تلويزيوني را در خـود گنجانـده ولـي ايـن حمايـت فقـط بـراي سازمان  هاي پخش راديويي

كه با هدف دريافت عموم مردم انجام شود هايي صورت مي پخش لـذا).3 مـادهفبنـد(گيرد

و تلويزيوني يا از يك سازمان پخش بـه پخش سيگنال  كه ميان دو سازمان پخش راديويي هايي

و بـا اهـدافي غيـر از دريافـت عمـوم يك پخش كننده كابلي با اسـتفاده از مـاهواره   انجـام هـا

. گيردگيرد را در بر نميمي

به پخـش مـاهواره1960اختراع ماهواره در دهه  1965از سـال. هـا شـدالاي سـيگن منجر

و توسـعه پخـش برنامـه استفاده از ماهواره و هاي مخـابراتي منجـر بـه تـسريع هـاي راديـويي

و مبادلـه هايي كه در هاي غيرمجاز از سيگنال تلويزيوني شد، هم زمان بهره برداري  فضا پخـش

و مي تبي نخـستين مـاهواره.به سرعت افـزايش يافـت شدند نيز آغاز شده در ارتبـاطي ليغـاتي

 در)INTELSAT(ايالمللـي ارتباطـات مـاهواره سـازمان بـينيها ماهواره ارتباط با پخش برنامه 

كه در سال در سـال.Ogawa, 2006, P:1)( به فـضا پرتـاب شـد1965اياالت متحده امريكا بود

يهاز كـشور ژاپـن بـه عنـوان مـاهوار» يوري«ي پخش برنامه به نام نيز نخستين ماهواره 1978

اي بـراي لـزوم تـصويب معاهـده،بـدين ترتيـب . (Ibid)كردپخش مستقيم فعاليت خود را آغاز

به پخش سيگنال حمايت از ماهواره  مي هايي كه پردازند كـه توسـط عمـوم قابـل دريافـت هايي

به ماهواره فرستاده مي سيگنال. نيست، احساس شد  كه از يك ايستگاه زميني شـوند قابـل هايي

و بالعكس سيگنال سط عموم مردم نمي دريافت تو  هايي كـه از مـاهواره بـه سـمت زمـين باشد

مي  و سـپس جهـت عمـوم پخـش مـي شوند، توسط ايستگاه ارسال . شـوند هاي زميني دريافت

كه توسط سازمان ماهوارهي معاهده،بنابراين هـاي غيـر مجـاز ها در مقام كنترل دريافت سيگنال

و دريافت ميدر فاصله ميان ارسال . شود ايجاد گرديد آن انجام

و تلويزيوني ارائه شده در معاهده و« رم،يدر تعريف پخش راديويي انتقال صدا يا تصاوير

بي سيم  در.، تأكيد بر استفاده از ابزارهاي بـي سـيم شـده اسـت»صداها از طريق ابزارهاي لـذا
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 تلقي كـرد، ترديـديو تلويزيون اي را پخش راديويي هاي ماهواره مورد اينكه بتوان پخش برنامه

بي سيم درمورد پخش برنامه. ايجاد شده است اي پيـشتر رايـج نبـوده هاي مـاهواره زيرا طريقه

هـاي زمينـي اغلـب بـا هاي ارسال شده از ماهواره بوسـيله ايـستگاه قبالً دريافت سيگنال. است

مي) كابل(استفاده از سيم  بي سيم انجام رمي بـر خـالف معاهـده،نبنـابراي. گرفت تا به طريق

هاي حاوي برنامه به عموم از طريق كابـل را دربـر ها پخش سيگنال معاهده ماهوارهدرحمايت

.گيردمي

به جنبه و ويژگي پس از نگاهي اي، مـروري خـواهيم هـاي پخـش مـاهواره هاي فني، انواع

و در پايان ترجمه  و استثناهاي آن از نظـر خواننـدگان مـتن معاهـدهيداشت بر معيار حمايت

.محترم خواهد گذشت

آنهاي فني پخش ماهوارهجنبه: الف و اقسام  اي
ك مـاهواره يـ اي معموالً از يك فرستنده واقع در زمين تحت پوشش ساختار پخش ماهواره

و تجهيـزات گيرنــده شــامل آنـتن در وفـضا، يــك ايـستگاه كنتــرل روي زمــين  هــاي بــشقابي

ميهاي تنظيمجعبه . شود بر روي زمين تشكيل

به سمت ماهواره ارسال مي شود كـه ايـن عمـل از طريـق ايـستگاه سيگنال بوسيله فرستنده

و تقويـت مـي.دشوكنترل، كنترل مي  و سپس سيگنال بوسيله ماهواره دريافـت، پـردازش شـود

مي  به زمين ارسال و بـه جعبـه هـاي بـشقابي دريافـ ها بوسيله آنـتن اين سيگنال. گردددوباره ت

كه عمل رمزگشايي را انجـام مـي به تلويزيون منتقل و سـپس از طريـق تنظيم وصل شده دهـد

.شوددستگاه تلويزيون يا راديو نمايش داده مي

و فراينـد ارسـال از (Uplink)فرايند ارسال سيگنال از زمين بـه مـاهواره ارسـال رو بـه بـاال

به پايين ماهواره به سمت زمين ارسال و منطقـه تحـت پوشـش نيـز رد (Downlink)رو  نام دارد

.شودناميده مي (Footprint) ماهوارهيپا

:هم اكنون دو نوع ماهواره پخش وجود دارد

هـاي اساسـاًً بـه عنـوان مـاهواره:(Fixed Service Satellite)هاي سرويس ثابـت ماهواره: الف

و دريافت سيگنال بوسيله سازمان  پ ارتباطي براي ارسال به صورت پخش نقطـه بـه هاي و خش

و اين قسم ماهواره. (WIPO, SCCR/7/8, 2002, P:7)شوندنقطه استفاده مي ها قدرت پاييني دارند

. باشـند ها در زمـين مـي به همين جهت نيازمند آنتن بشقابي بسيار بزرگي براي دريافت سيگنال 

به توزيع هاي پخش براي توزيع دوباره بـهنكنندگان كابلي يا سازما لذا از آن براي توزيع برنامه

 (Ogawa, 2006, P:65).شودعموم استفاده مي



 1389 بهار،1شمارة،40 دوره،فصلنامه حقوق 362

 كـه بـه منظـور دريافـت (Direct Broadcasting Satelleite) هاي پخش مـستقيم ماهواره:ب

مي برنامه و ارسال سيگنال ها توسط عموم استفاده به چند نقطـه شوند ها به صورت پخش نقطه

مي   هر فردي در منـزل مـسكوني خـود قـادر اسـت بـا قـرار دادن،ديگربه عبارت. گيردانجام

و آنتن مستقيماً از. اي را دريافت نمايد هاي ماهواره برنامه تجهيزات گيرنده اين نوع ماهواره هـا

شد1986سال  ص 1382آگراوال،(به بعد در كشورهاي غربي رايج ،271(.

 تواننـد از هـا مـيه اكنـون سـيگنال تجهيـزات گيرنـدي توسـعهينتيجـهدر،با وجود ايـن

در. هاي سرويس ثابت نيز مستقيماً توسط مـصرف كننـدگان دريافـت گردنـد ماهواره بنـابراين

. شـوديهـاي پخـش مـستقيم رفتـار مـ ها هماننـد مـاهواره بسياري از موارد با اين نوع ماهواره 

ــود دي ــاهواره ب ــوع م ــن دو ن ــان اي ــه مي ــايزي ك ــت تم ــست درحقيق ــال ني ــل اعم ــر قاب  گ

(WIPO, SCCR/7/8, 2002, P:7).

و امتيازات آن را مي هاي ديگر پخش ماهواره ويژگي  جغرافيـايي،يتوان پوشش گسترده اي

به زمين دانست باالي قدرت و عدم وابستگي آن ولي عيب آن همچون ارسال. انتقال اطالعات

اي راديويي سيگنال  كه سيگنالانها گردنـد ممكـن اسـت هايي كـه از مـاهواره ارسـال مـي ست

 ,Ogawa)دنبواسطه موانعي همچون كوه، ساختمان يا درختان مورد تداخل يا تضعيف واقع شـو 

2006, P:66) . 

و توسـعه مـاهواره و كـاربرد مـاهواره امروزه، با پيشرفت فناوري ارتبـاطي هـاي پخـش هـا

درا نميه ماهوارهيمستقيم، معاهده  و كاربرد زيادي داشته باشد؛ زيرا امروزه حتـي تواند اعتبار

و نصب آنتن  هـاي اي، امكان دريافت سـيگنال هاي ماهواره منازل شخصي، با استفاده از دستگاه

 بـا وجـود ايـن، بـه دليـل دريافـت غيرمجـاز. حاوي برنامه مستقيماً توسط مـردم وجـود دارد 

به منظور گـرفتن حـق اشـتراك از هاي حامل برن سيگنال كه به وسيله موسسات پخش كابلي امه

و موافقت صاحبان حقوق برنامه  شـود، اقـدام بـه هايي كه ارسال مـي مشتركان خود بدون اجازه

مي پخش آن سيگنال  به اينكه ها براي عموم و با توجه  مؤسسات پخـش كـابلي در تعداد نمايند

ع به فزوني است كشورهاي .هاي اخير بيشتر شده استضو اين معاهده در سالجهان رو

و عضويت در آن باشدمي) www.wipo.int( عضو33 داراي 2009 سالدرها معاهده ماهواره

.باشدايران عضو اين معاهده نمي. براي اعضا سازمان ملل متحد آزاد است

آن:ب و استثناءهاي  معيار حمايت
ميها، سازمان ماهوارهيحمايت در معاهده اشخاص تحت باشند كه برنامـه هاي پخش مبدأ

مي را با ارسال سيگنال  به ماهواره پخش  اين معاهده سازمان مبـدأ را چنـين1 ماده6بند. كنندها
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 گيـرد سازمان مبـدأ، شـخص حقيقـي يـا حقـوقي اسـت كـه تـصميم مـي«: تعريف كرده است

.»اي را با خود حمل كننداي منتشر شده چه برنامههسيگنال

 بـه وسـيله هـر هاي حامل برنامـه را منع توزيع سيگنال خود معاهده هدف از تنظيم2ماده

اين ماده در برگيرنده الزام كشورها بـراي دسترسـي بـه. بيان كرده است توزيع كننده غير مجاز

 موضـوع،بنـابراين. به اين منظـور تأكيـد دارد مقدمه معاهده نيز بر دستيابي. باشداين هدف مي 

ميها سيگنال حمايت در معاهده ماهواره مطابق بنـد. باشندهاي حامل برنامه منتشر شده در فضا

به ماهواره وارد شـده سيگنال منتشر شده هر سيگنال حامل برنامه« معاهده1 ماده4 اي است كه

است كـه را شاملاي حامل برنامهيهاها سيگنالهحمايت معاهده ماهوار».كنديا از آن عبور مي 

به باال  به پائين (uplink)در مسير رو  خود توسط توزيـع كننـدگان غيـر مجـاز (downlink)و رو

مي الزم است ذكر شود كه سرقت سيگنال. شونددريافت مي تواند هاي حامل برنامه در دو مسير

:اتفاق بيفتد

هـاي حامـل برنامـه بـه سـمتي در حال انتشار سيگنالـ مسيري كه سازمان پخش زمين1

.ماهواره هستند

كه سيگنال2 و در هاي حامل برنامه وارد ماهواره شدهـ زماني  خـروج از مـاهواره حيناند

. شوندبسمت ايستگاه پخش زميني ديگر، به طور غير مجاز دريافت مي

به سرقت سيگنال و موجباتكرهاي حامل برنامه سارقان سيگنال در اين دو مسير اقدام ده

مي  و مـسابقات نمونه بارز اين مورد، برنامـه. آورندخسارت به سازمان پخش مبدأ را فراهم هـا

كه در استاديوم ميها ورزشي است .شودبرگزار

و مسابقات، محل وقوع رويـداد ممكـن اسـت در در پخش زنده برنامه هاي خاص ورزشي

 هـاي حامـل در چنـين مـواقعي سـيگنال. نـي قـرار داشـته باشـد فاصله زيـادي از ايـستگاه زمي 

به يـك ايـستگاه تلويزيـون  داراي امكانـات خـطيبرنامه توسط دوربين مستقر در محل مسابقه

به شرطي كه فاصله مورد نظـر بـيش از ارتباطي باال به صورت خط مايكروويو فرستاده مي شود

ي  و يا اينكه به شكل يك ون چند ده كيلومتر نباشد ) كاميون سـر بـسته(ك ايستگاه زميني سيار

شود، سپس سيگنال از طريق يك ماهواره بـه ايـستگاه تلويزيـوني در محل رويداد قرار داده مي

مي  ص 1382آگراوال،(شودارسال و رويـدادهاي خـاص نظيـر المپيـك، برخـي.)442، در مـسابقات

و جشنواره  بااليي را بابت پخش مستقيم آن رويداد به برگزار سازمان پخش مبدأ رقم بسيار ... ها

و بـدون پرداخـت مبلغـي مي كنندگان آن پرداخت به راحتي كه سارقان سيگنال كنند، در حالي

و در حال عبور مي سيگنال اقدام بـه دريافـت باشد، هاي حامل آن برنامه كه در فضا منتشر شده

ساآنها غير مجاز  و خسارات زيادي را به ميكرده . كنندزمان مبدأ وارد
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 معيار حمايت-١
به روشني تعيين شده است معيار حمايت در معاهده ماهواره  معاهده2 ماده1انتهاي بند. ها

 مقرر كـرده كـه تعهـد كـشورهاي عـضو در اتخـاذ مـوازين مناسـبت بـه منظـور منـع توزيـع

مي سيگنال م هاي حامل برنامه شامل موردي و شود كه نهاد بدأ، تبعه كشور متعاهد ديگري باشد

. هاي توزيع شده نيز از نوع سيگنال اشتقاقي باشندسيگنال

اين ماده معيار حمايت را تابعيت سازمان پخش: درباره اين ماده نكاتي چند قابل ذكر است

و همچنين اشتقاقي بودن سـيگنال  يكي از كشورهاي متعاهد هـاي منتـشر شـده دانـسته مبدأ در

مي.است مي در حقيقت به نظر و در كنـار يكـديگر قـرار رسد كه اين دو معيار بايستي همزمان

 به كشورهاي عضو اجازه داده تـا8 ماده2البته بند. بگيرند تا سازمان پخش قابل حمايت باشد 

.با توديع اعالميه كتبي به جاي معيار تابعيت، محل انتشار سيگنال را اعمال نمايند

 تعريـف1 معاهـده، در مـاده2 ماده1نكه برخي اصطالحات ذكر شده در بنداي ديگرنكته

. اندشده

مي2 ماده1ابتدا بند مي«: كنيم را مرور به منظور جلوگيري از هر كشور متعاهد متعهد شود

درتوزيع سيگنال ة هر توزيع كنندبوسيلهقلمرو آن كشور يا از آن كشور، هاي حامل برنامه

به توزيع سيگنال غير مجاز كه از ماهواره نسبت ميميبخشهايي ،كنندشوند يا از آن عبور

.ندكموازين مناسب اتخاذ

و،شـود كـه نهـاد مبـدأ اين تعهـد شـامل مـوردي مـي  تبعـه كـشور متعاهـد ديگـر باشـد

و توزيـع سيگنال اشتقاقي، توزيـع كننـ».هاي اشتقاقي باشند هاي توزيع شده، سيگنال سيگنال ده

كه تعريف آنها را در ذيل بيـان مـي كنـيم   در تعريـف1 مـاده5بنـد. سه اصطالح مهم هستند

كه از طريق تغيير ويژگـي«: داردميسيگنال اشتقاقي مقرر هـاي سيگنال اشتقاقي، سيگنالي است

اي انجـام شـده يـا نـشده فني سيگنال منتشر شده بدست آيد، خواه يك يا چند تثبيـت واسـطه 

مي.»اشدب در«: كند بند هفت مقرر  خـصوص توزيع كننده، شخص حقيقي يا حقوقي است كـه

به عموم جامعه يا بخشي از آن تصميم مي ارسال سيگنال  بند هشت توزيـع.»گيردهاي اشتقاقي

طي آن توزيع كننده، سيگناليتوزيع عمل«: است را چنين تعريف كرده كه هـاي اشـتقاقي است

ب ميرا براي عموم يا .»كندخشي از آن ارسال

 توزيع كننده سيگنال ممكن است نهـادي باشـد كـه از پخـش راديـويي بـه منظـور ارسـال

مي سيگنال ـ ها استفاده و كابـل ب اكند يا توزيع كننـده كـابلي كـه از سـيم  يـن منظـور اسـتفادهه

مي معا8 ماده3كشورهاي عضو مطابق قسمت الف بند. نمايدمي توانند حق شرط خـود را هده

 كـشورهاي متعاهـدي كـه در تـاريخ تـصويب،مطابق بند الـف.نديدر اين خصوص اعمال نما 

كه از طريق توزيع كنندگان كابلي هاي حامل برنامه سازمان معاهده توزيع سيگنال هاي پخش را
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مي منع يا محدود نكرده،شودانجام مي به دبير اند  كل سازمان ملـل اعـالم توانند از طريق اعالم

. هاي حمايتي موجود رد قانون اصلي معاهده را اعمال خواهند كرد با لحاظ ممنوعيتنمايند كه

 استثناءها-2
هاي منتشر شده حامل استثناءهاي وارد بر حمايت از سيگنال4ها در ماده ماهوارهيمعاهده

يك از كشورهاي متعاهد ملـزم بـه هيچ«: است در اين ماده مقرر شده. ده استكربرنامه را بيان 

آنهنگام نخواهند بود،2 ماده1 موازين مقرر در بند رعايت كه در قلمرو ها موارد ذيل توسطي

هـاي گزيـده-يك: هاي منتشر شده براي او منظور نشده توزيع گردد اي كه سيگنال توزيع كننده 

ح   شـده كـه حـاوي گزارشـات حـوادث هاي منتشرل شده از طريق سيگنالمكوتاهي از برنامه

كه با هدف اطالع رساني چنين گزيده ؛هايي توجيه شودجاري است، فقط تا حدي

هـاي منتـشري كوتاه از برنامه حمل شـده توسـط سـيگناليهابه عنوان نقل قول، گزيده: دو

كه چنين نقل قول به شرطي و با هدف اطالع رساني توجيه گرددشده، ؛هايي معقول بوده

م:هس كه مطابق رويه موجود مجمع عمومي زبودرجايي كه قلمرو ر، كشور متعاهدي باشد

هاي سيگنالاي كه از طريق شود، برنامهسازمان ملل متحد، كشور درحال توسعه قلمداد مي

شود، توزيع گردد، مشروط بر اينكه توزيع فقط با هدف آموزش، ازجمله منتشر شده حمل مي

ت به توضيح.»حقيقات علمي باشدآموزش بزرگساالن يا  مختصر دربارهي اينك در ذيل

.پردازيماستثنائات فوق مي

از گزيده-الف در استثناء استفاده  با گزارش رخدادهاي ارتباطهاي كوتاه
 جاري

مي و وقايع جاري اعمال » هـاي كوتـاه گزيـده«عبارت.دشو اين استثناء درباره پخش اخبار

در. اين استفاده بايد فقط نسبت به بخشي كوتاه از اخبار باشد بيان كننده اين است كه بنـابراين

كه ابتدا توسـط سـازمان پخـش ديگـر پخـش  كه سازمان پخشي بخواهد از وقايع روز صورتي

به منظور بيـان،، دهد ارائهشده، گزارشي  كه و مدت آن تا حدي باشد  اين استفاده بايد مختصر

و روشن ساختن  اين استثناء در معاهده رم نيز.(Stewart, 1989, P:259)م استالزگزارشاعالم

و ماهوارهيمعاهده. مطرح شده است اين ابهام. ساكت است"جاري بودن"ها درباره مفهوم رم

 اين مسئله را بـه رويـهحل كشورها،به همين دليل. در قوانين داخلي كشورها نيز مشهود است 

. نيـست واژه جاري در قانون حق مؤلف انگلستان نيـز روشـن. اند كردهها واگذار قضائي دادگاه

 مطرح كـرده بـود، خوانـده BskyB عليه سازمان پخش BBCسازمان پخشكه اي اما در پرونده

كه سازمان پخـش بخش به پخش زنده مسابقات جام جهاني ايتاليا را ي مبلغـ BBCهايي مربوط
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پ و دارنـده حـق پخـش قابل توجه را براي دريافـت حـق پخـش آن مـسابقات رداخـت كـرده

دادگـاه. اي پخش كرد ثانيه در اخبار خود از شبكه ورزشي ماهواره37تا14مسابقات بود، بين 

تكه  بـوده، براسـاس) هاي بـازيگل(هاي برنامه ترين بخش هاي استفاده شده، مهمبه رغم آنكه

به رد دعواي خواهان داد  ص 1386كـري،(استفاده منصفانه حكم به دنبال ايـن قـضيه برخـي.)145،

كه بـيش از يـك روز از عمـرش گذشـته باشـد، از دايـره  مفسران پيشنهاد كردند هر موضوعي

ص 1386كـري،(شمول واژه جاري خارج شود  و.)146، بـه هـر حـال واژه جـاري كماكـان مـبهم

و رويه قضايي ارائه نشده است .برداشت واحدي از آن توسط دكترين

از گزيده استثناء است-ب  هاي كوتاه به عنوان نقل قولفاده
گـردد كـه مربـوط بـه بخـش كوتـاهي از اين استثناء همانند استثناء پيشين در صورتي اعمال مي

و استفاده از آن با هدف اطالع رساني به عموم ودر حد نقل قـول انجـام گيـرد  بنـابراين. برنامه بوده

با  شد كه عنـوان نقـل قـول بـرآن صـدق ننمايـد از درصورتي كه برنامه پخش شده به حدي طوالني

شديدايره . اين استثناء خارج خواهد

 استثناء استفاده با اهداف آموزشي-ج
به نفع كشورهاي در حال توسعه وضع شده اسـت در صـورتي. استفاده با اهداف آموزشي

و نهادهاي مربو  و كه كشور عضو از اين استثناء استفاده نمايد، مؤسسات آموزشي طـه، مـدارس

و پژوهش دانشگاه هاي علمي بدون اينكـه حقـوق ها قادر خواهند بود با اهداف صرفاً آموزشي

. هاي آنها استفاده نمايندهاي پخش مورد نقض قرار گيرد، از برنامهسازمان

 متن معاهده بـه نظـر عالقـه منـدانيها، اينك ترجمه ماهوارهيپس از شناخت مختصر معاهده

.رسد محترم مي
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از طريق ماهواره معاهده توزيع سيگنال مصوب هاي حامل برنامه ارسال شده
 بروكسل1974 مه 21

به منظور ارسال سيگنال كشورهاي متعاهد با آگاهي از اينكه استفاده از ماهواره- هاي ها

و پوشش جغرافيايي با سرعت در حال گسترش است؛  حامل برنامه در حجم

به- هاي حامل برنامه ارسالي از المللي منع توزيع سيگنالاينكه هيچ نظام بين با توجه

 وجود،ها توسط آنها مورد نظر نبوده استماهواره توسط توزيع كنندگاني كه توزيع آن سيگنال

و نبود چنين نظامي استفاده از ارتباطات ماهواره ميندارد  كند؛اي را با مشكل مواجه

مؤلفان، هنرمندان مجري يا اجراكنندگان، توليدكنندگان حامل با لحاظ اهميت منافع-

و سازمان  هاي پخش راديويي،صوتي

شد به ايجاد يك نظام بينعاقمت- كه تحت موازين خاص آن از توزيعدالمللي  ند

هاي حامل برنامه ارسال شده از طريق ماهواره توسط توزيع كنندگاني كه توزيع از سيگنال

 مورد نظر نبوده است، جلوگيري شود؛هاطريق آن

 المللي كه قبالًهاي بين با آگاهي از حفظ اين ضرورت كه به هيچ يك از معاهده-

و آيين نامه ارتباطات راديويي ضميمه آن ده از جمله معاهده بينشاالجرا الزم المللي مخابرات

به ويژده، خدشهشاالجرا الزمكه قبالً و به هيچ عنوان مانع پذيرش گستردهاي وارد نشود تره

در1961 اكتبر26معاهده رم مصوب  حمايت از هنرمندان مجري يا اجراكنندگان، خصوص كه

و سازمان  شود؛ن،هاي پخش راديويي استتوليد كنندگان حامل صوتي

:به شرح ذيل توافق كردند

1ماده
:در اين معاهده مقصود از

كه قابليت ارسال برنامه، حامل الكترون»سيگنال«- يك .داردها يك است

به اي از تصاوير، اصوات ضبط شده يا نشده كه در سيگنال، مجموعه»برنامه«-دو كه هايي

.اند، تجسم يافته استمنظور توزيع در نظر گرفته شده

كه قابليت ارسال، هر وسيله»ماهواره«- سه اي، واقع در فضاي خارج از جو زمين است

. را داردهاسيگنال

يا، هر سيگنال حامل برنامه»سيگنال منتشر شده«-چهار كه به ماهواره وارد شده اي است

.كنداز آن عبور مي

هاي فني سيگنال منتشر، سيگنالي است كه از طريق تغيير ويژگي»سيگنال اشتقاقي«- پنج

.اي انجام شده يا نشده باشدشده بدست آيد، خواه يك يا چند تثبيت واسطه
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مي»سازمان مبدأ«-شش هاي گيرد سيگنال، شخص حقيقي يا حقوقي است كه تصميم

چه برنامه .اي را با خود حمل كنندمنتشر شده

در»توزيع كننده«-هفت كه هاي ارسال سيگنال خصوص، شخص حقيقي يا حقوقي است

.گيرداشتقاقي به عموم جامعه يا بخشي از آن تصميم مي

ا»توزيع«-هشت طي آن توزيع كننده، سيگنال، عملي كه هاي اشتقاقي را براي عموم ست

.كنديا بخشي از آن ارسال مي

2ماده
مي-1 كه به منظور جلوگيري از توزيع سيگنالهر كشور متعاهد متعهد هاي حامل شود

به توزيعة غير مجاز هر توزيع كنندبوسيلهقلمرو آن كشور يا از آن كشور، برنامه در  نسبت

ميميپخشهايي كه از ماهواره سيگنال .ندك موازين مناسب را اتخاذ،كنندشوند يا از آن عبور

و اين تعهد شامل موردي مي كه نهاد مبدأ تبعه كشور متعاهد ديگري باشد  شود

.هاي اشتقاقي باشندهاي توزيع شده، سيگنالسيگنال

مق-2 كه اجراي موازين  محدود به زمان شده است، تعيين1رر در بند در كشور متعاهدي

به عهده قانون داخلي است در. اين مدت اين مدت در زمان تصويب، پذيرش يا الحاق يا

 ماه از تاريخ6االجرا شده يا بعداً اصالح گرديده، ظرف صورتي كه از طريق قانون داخلي الزم

.دشوبه دبيركل سازمان ملل متحد اعالم االجرا شدن قانون يا اصالح آن بايد به طور كتبي الزم

هايي كه براي توزيع هاي اشتقاقي از سيگنال درباره توزيع سيگنال1تعهد مندرج در بند-3

و قبالً توسط او توزيع شده، اجرا نخواهد شد .كننده، منظور شده است

3ماده
كهاين معاهده براي سيگنال و به منظور دريافت يا براي نهاد مبدأ پخش شده بوسيلههايي

.باشد، قابل اجرا نيستمستقيم از ماهواره توسط عموم مردم مي

4ماده
كه در قلمرو آنها توسط توزيع كننده يك از كشورهاي متعاهدهيچ هاي اي كه سيگنالوقتي

به انجام موازين مقرر در بند،منتشر شده براي او منظور نشده توزيع گردد 2 ماده1 ملزم

ب  ود، نخواهند

كه حاوي هاي كوتاهي از برنامه حمل شده از طريق سيگنالگزيده- يك هاي منتشر شده

كه با هدف اطالع رساني چنين گزيدهگزارش هايي هاي حوادث جاري است، فقط تا حدي

 توجيه شود، يا

هاي منتشر هاي كوتاهي از برنامه حمل شده توسط سيگنالبه عنوان نقل قول، گزيده-دو

كه چنين نقل قولشده، به يا شرطي و با هدف اطالع رساني توجيه گردد،  هايي معقول بوده
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م- سه كه قلمرو كه مطابق رويه موجود مجمع عمومي زبودرجايي ر، كشور متعاهدي باشد

هاي اي كه از طريق سيگنالشود، برنامهسازمان ملل متحد، كشور درحال توسعه قلمداد مي

يع گردد، مشروط بر اينكه توزيع فقط با هدف آموزش، ازجمله شود، توزمنتشر شده حمل مي

.آموزش بزرگساالن يا تحقيقات علمي باشد

5ماده
االجرا شدن هاي توزيع شده قبل از الزم با سيگنالارتباطيك از كشورهاي متعاهد در هيچ

به اجراي اين معاهده نخواهد بود .اين معاهده در آن كشور، ملزم

6ماده
به گونه اين معا اي تفسير شـود كـه حمايـت از مؤلفـان، هنرمنـدان هده نبايد به هيچ عنوان

مجري يا اجراكنندگان، توليدكنندگان حامل صوتي يا نهادهاي پخش راديويي مقرر وفق قـانون 

به آن لطمه بزندداخلي يا معاهدات بين .المللي را محدود كرده يا

7ماده
به هيچ عنوان به اي تفسير شود كه موجب محدود شـدن صـالحيت گونه اين معاهده نبايد

.كشور متعاهد در اجراي قانون ملي براي جلوگيري از هر گونه سوء استفاده انحصاري شود

8ماده
.، حق شرط مجاز نخواهد بود3و2به استثناي مقررات بندهاي-1

 مقـرر قـانون داخلـي الزم االجـرايش 1974 مـه21هر كشور متعاهدي كـه در تـاريخ-2

به دبير كل سازمان ملـل متحـد، اعـالم كنـد كـه بـراي دارد، مي مي تواند با توديع اعالميه كتبي

كه سيگنال« در اين معاهده عبارت2 ماده1اجراي شرايط مقرر بند  ها از قلمـرو كـشور موردي

كه نهـاد مبـدأ تبعـه كـشور متعاهـ«جايگزين» شودمتعاهد ديگري منتشر مي  د ديگـري موردي

.شودمي» است

كه در تاريخ-الف-3  حمايت مربوط بـه توزيـع1974مه21هريك از كشورهاي متعاهد

به مشتركاني از سيگنال هاي حامل برنامه از طريق سيم، كابل يا ساير طرق ارتباطي مشابه نسبت

مي  بـه دبيركـل تواند از طريق توديع اعالميـه كتبـي ميان عموم خودداري يا محدود كرده است،

و محـدوديت حمـايتي مقـرر در  و ميزان ممنوعيـت كه در حد سازمان ملل متحد، اعالم نمايد

به چنين توزيع .هايي اعمال نخواهد كردقانون داخلي، اين معاهده را نسبت

كه اعالميه-ب  توديع كرده است، نسبت به هـر ياد شده باال اي مطابق بند الف هر كشوري

به موجب آن، شرط قيد شده وفق آن بند غيرقابل اعمال يـا گونه تغيير در قانو كه ن داخلي اش

 ماه از تاريخ الزم االجرا شدن آن دبيركـل سـازمان ملـل را بـه6گردد، بايد ظرف محدودتر مي

.طور كتبي مطلع نمايد
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9ماده
شد-1 31اين معاهده تا تـاريخ. اين معاهده نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد

 براي امضاء هر يك از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، هـر يـك از نهادهـاي1975مارس

آ ي اتمي يا هـر عـضو اساسـنامه ديـوانژالمللي انرانس بينژتخصصي مرتبط با سازمان ملل يا

.المللي دادگستري باز خواهد بودبين

ايـن.ه خواهد بـود اين معاهده قابل تصويب يا پذيرش هريك از كشورهاي امضاء كنند-2

. باز خواهد بود1معاهده براي الحاق هر يك از كشورهاي اشاره شده در بند 

شد-3 . اسناد تصويب، پذيرش يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد

مي-4 به عضويت اين معاهده در آيد، بايد مطابق با قوانين داخلي واضح است كشوري كه

.شد كه مقررات اين معاهده را اجرا نمايدخود در موقعيتي با

10ماده
االجـرا ماه پس از توديع پنحمين سند تـصويب، پـذيرش يـا الحـاق الزم3اين معاهده-1

.خواهد شد

به اين معاهده پس از توديع پنجمـين خصوصدر-2  تصويب، پذيرش يا الحاق هر كشور

ا3سند تصويب، پذيرش يا الحاق، اين معاهده او ماه پس ز توديع سـند آن كـشور نـسبت بـه

شدالزم .االجرا خواهد

11ماده
به اين معاهده از طريق اعالميه كتبـي توديـع شـده-1 هر كشور متعاهد مجاز است نسبت

.نزد دبيركل سازمان ملل متحد انصراف دهد

.شودميع مؤثر واقمزبور ماه پس از تاريخ دريافت اعالميه مقرر در بند12انصراف-2

12ماده
به زبان-1 و اسـپانيايي امـضاء اين معاهده در نسخه واحد هاي انگليسي، فرانـسه، روسـي

.هر چهار متن از اعتبار يكسان برخوردارند. خواهد شد

و-2 و آموزشي سـازمان ملـل متحـد متون رسمي توسط مديركل سازمان فرهنگي، علمي

به زبان هاي عربـي، مديركل سازمان جهاني مالكيت فكري پس از   مشورت با كشورهاي ذينفع

و پرتغالي تنظيم يافته است .هلندي، آلماني، ايتاليايي

و همچنـين مـديركل9 ماده1هاي اشاره شده در بند دبيركل سازمان ملل متحد، دولت-3

و آموزشي سازمان ملل متحد، مديركل سازمان جهاني مالكيت فكـري، سازمان فرهنگي، علمي

و دبيركل اتحاديه بينل اداره بين مديرك به موارد زير مطلـع المللي كار المللي مخابرات را نسبت

:خواهد كرد



 371هاي حامل برنامه ارسال شده از ماهواره معاهده توزيع سيگنال

 امضاء اين معاهده؛-يك

 توديع اسناد تصويب، پذيرش يا الحاق؛-دو

؛10 ماده1االجرا شدن معاهده مطابق بند تاريخ الزم-سه

، بـه همـراه مـتن8 مـاده3يا2يا بندهاي2 ماده2توديع هر اعالميه مربوط به بند-چهار

 ها؛آن

.دريافت اعالميه خروج از معاهده-پنج

هـاي دبيركل سازمان ملل متحد دو نسخه تاييد شده از اين معاهـده را بـه كليـه دولـت-4

. ارسال خواهد كرد9 ماده1اشاره شده در بند 
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