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Beynəlxalq Telekommunikasiya Reqlamenti
Giriş
1. Hər bir dövlətin öz telekommunikasiya xidmətlərini tənzimləmək haqqında suveren
hüquqa malik olduğunu nəzərə alaraq, bu Beynəlxalq Telekommunikasiya Reqlamentinin
(bundan sonra - Reqlament) müddəaları telekommunikasiya xidmətlərinin inkişafı və daha
səmərəli fəaliyyəti, habelə bütün dünyada telekommunikasiyanın daha ahəngdar inkişafına nail
olmaq istiqamətində Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının məqsədlərinin əldə olunması
üçün
BTİ-nin Nizamnaməsinə və Konvensiyasına əlavədir.
İnsan hüquqları sahəsində götürdükləri öhdəliklərə hörmət etməklə və onları qorumaqla,
üzv dövlətlər bu Reqlamenti həyata keçirmək üçün hazır olduqlarını təsdiq edirlər.
Bu Reqlamentdə üzv dövlətlərin beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə
etmək hüququ tanınır.
Maddə 1
Reqlamentin məqsədi və tətbiq sahəsi
2. 1.1 a) Bu Reqlament əhaliyə beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi
və təmin olunması, eləcə də belə xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan beynəlxalq
telekommunikasiyanın əsas ötürülmə vasitələri ilə əlaqədar ümumi prinsipləri müəyyən edir.
Bu Reqlament kontentə aid olan telekommunikasiya aspektlərinə toxunmur.
2 A. abis) Bu Reqlamentdə əhaliyə beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin təşkil
olunması, təmin olunması və göstərilməsində iştirak etmək üçün üzv dövlət tərəfindən
səlahiyyətləndirilən və ya tanınan istismar təşkilatlarına (bundan sonra - səlahiyyətli istismar
təşkilatlan) tətbiq edilə bilən müddəalar da əks olunur.
3. b) Bu Reqlamentin 9-cu maddəsində üzv dövlətlərin xüsusi razılaşmalar əldə etmək
hüququ tanınır.
4. 1.2 Bu Reqlamentdə "əhali" termini hökumət orqanları və hüquqi şəxslər də daxil
olmaqla, ümumilikdə əhali mənasında işlədilir.
5.1.3 Bu Reqlament telekommunikasiya vasitələrinin qlobal miqyasda arabağlantı və
funksional uyğunluğuna imkan yaratmaq və texniki vasitələrin ahəngdar inkişafına və effektiv
istismarına yardım etmək, eyni zamanda əhaliyə göstərilən beynəlxalq telekommunikasiya
xidmətlərinin səmərəliliyini, faydalılığını və mümkünlüyünü dəstəkləmək məqsədi ilə tərtib
edilmişdir.
6.1.4 Bu Reqlamentdə BTİ-nin Telekommunikasiya Standartlaşdırma Sektorunun (BTİ-T)
Tövsiyələrinə edilən istinadlar həmin Tövsiyələrin hazırkı Reqlamentlə eyni hüquqi statusa
malik olmasını bildirmir.
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Bu konfransın sonunda tərtib edilərək təsdiq edilmiş və İttifaqın konfranslarının, assambleyalarının və iclaslarının
Ümumi Qaydalarının 162-ci bəndinə uyğun olaraq, Üzv Dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün təqdim edilmişdir.

7.
1.5 Bu Reqlament çərçivəsində beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin
göstərilməsi və təmin edilməsi, hər bir qarşılıqlı əlaqə üzrə səlahiyyətli istismar təşkilatlan
arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında yerinə yetirilir.
8. 1.6 Hazırkı Reqlamentin prinsiplərini tətbiq edən zaman səlahiyyətli istismar
təşkilatları BTİ-T-nin müvafiq Tövsiyələrinə maksimum və mümkün dərəcədə əməl
etməlidirlər.
9. 1.7 a) Bu Reqlamentdə hər bir üzv dövlətin milli qanunvericiliyindən və belə qərar
verməsindən asılı olaraq, öz ərazisində fəaliyyət göstərən və əhaliyə beynəlxalq
telekommunikasiya xidməti göstərən səlahiyyətli istismar təşkilatlarının həmin üzv dövlət
tərəfindən səlahiyyətləndirilməsini tələb etmək hüququ tanınır.
10. b) Maraqlı üzv dövlət uyğun hallarda bu xidmətlərin təchizatçılarına BTİ-T-nin
müvafiq Tövsiyələrinin tətbiq olunmasını təkidlə tövsiyə etməlidir.
11. c) Üzv dövlətlər, lazım gəldikdə, bu Reqlamentin yerinə yetirilməsi üçün əməkdaşlıq
etməlidirlər.
12. 1.8 Əgər Radiorabitə Reqlamentində başqa şəkildə göstərilməzsə, bu Reqlament
istifadə olunan ötürülmə vasitələrindən asılı olmayaraq tətbiq edilməlidir.
Maddə 2
Anlayışlar
13. Hazırkı Reqlamentin məqsədləri ilə əlaqədar aşağıda göstərilən anlayışlar tətbiq
olunmalıdır. Lakin bu termin və anlayışların başqa məqsədlər üçün tətbiq olunması məcburi
deyildir.
14. 2.1 Telekommunikasiya - işarələrin, siqnalların, yazılı mətnin, təsvirlərin, səslərin və
ya hər hansı növ məlumatların simli, radio, optik və ya digər elektromaqnit sistemləri ilə
ötürülməsi, şüalanması və ya qəbulu.
15. 2.2 Beynəlxalq telekommunikasiya xidməti - müxtəlif ölkələrdə yerləşən və ya
müxtəlif ölkələrə məxsus istənilən növ telekommunikasiya müəssisələri və ya stansiyaları
arasında telekommunikasiya xidmətlərinin təqdim edilməsi.
16.
2.3 Hökumət telekommunikasiya xidməti - dövlət rəhbərlərindən; hökumət
başçılarından və ya üzvlərindən; silahlı qüvvələrin, quru qoşunlarının, dəniz donanmasının və
ya hava qüvvələrinin baş komandanlarından; diplomatik və ya konsulluq nümayəndələrindən;
BMT-nin Baş katibindən; BMT-nin əsas orqanlarının rəhbərlərindən; beynəlxalq məhkəmədən
çıxan telekommunikasiya məlumatları və ya yuxarıda göstərilən hökumət telekommunikasiya
məlumatlarına verilən cavablar.
17. 2.4 Xidməti telekommunikasiya - ümumi istifadəli beynəlxalq telekommunikasiyaya
aid olan və ya aşağıdakılar arasında mübadilə edilən telekommunikasiya xidməti:
üzv dövlətlər;
səlahiyyətli istismar təşkilatları;
Şuranın sədri, Baş katib, Baş katibin müavini, Büronun direktorları, Radio-Reqlamentar
Komitənin üzvləri və İttifaqın yerləşdiyi yerdən kənarda rəsmi missiyanı yerinə yetirənlər də
daxil olmaqla, İttifaqın digər nümayəndələri və ya səlahiyyətli vəzifəli şəxsləri.
21. 2.5 Beynəlxalq marşrut - müxtəlif ölkələrdə yerləşən və iki beynəlxalq son stansiya və
ya telekommunikasiya müəssisələri arasında telekommunikasiya trafikinin ötürülməsi üçün
istifadə olunan texniki vasitələr və qurğular.
22. 2.6 Qarşılıqlı əlaqə - iki son ölkənin səlahiyyətli istismar təşkilatlan arasında
aşağıdakılar mövcud olduğu halda, iki son ölkə arasındakı hər hansı konkret xidmətə daim aid
olan trafik mübadiləsi:

23.
a)
bu
konkret
xidmətdə
trafik
mübadiləsi
vasitələri:
birbaşa kanallarla (birbaşa rabitə);
hər hansı üçüncü ölkənin tranzit məntəqəsi üzərindən (birbaşa olmayan rabitə);
24. b) bir qayda olaraq, qarşılıqlı hesablaşmalar.
25. 2.7 Hesablaşma məzənnəsi - səlahiyyətli istismar təşkilatlan arasında razılaşmaya
əsasən bu qarşılıqlı əlaqədə tətbiq edilən və beynəlxalq hesabların təqdim edilməsi üçün
istifadə olunan məzənnə.
26. 2.8 Tutulan haqq - səlahiyyətli istismar təşkilatlarının beynəlxalq telekommunikasiya
xidmətlərindən istifadəyə görə öz müştərilərinə təyin etdiyi və onlardan tutduğu haqq.
Maddə 3
Beynəlxalq şəbəkə
28. 3.1 Üzv dövlətlər qənaətbəxş xidmət keyfiyyətinin təmin olunması üçün beynəlxalq
şəbəkənin yaradılması, istismarı və texniki təminatı sahəsində səlahiyyətli istismar
təşkilatlarının əməkdaşlığının təmin edilməsinə çalışmalıdırlar.
29. 3.2 Üzv dövlətlər beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinə olan tələbatı ödəmək
məqsədi ilə kifayət qədər telekommunikasiya vasitələrinin təmin olunmasına çalışmalıdırlar.
30. 3.3 Səlahiyyətli istismar təşkilatları istifadə olunacaq beynəlxalq marşrutları qarşılıqlı
razılaşma əsasında müəyyən etməlidirlər. Razılaşmanın əldə olunmasını gözləməklə və
aidiyyəti son səlahiyyətli istismar təşkilatları arasında birbaşa marşrut olmadıqda, çıxış
zənglərini ötürən səlahiyyətli istismar təşkilatı, müvafiq səlahiyyətli tranzit istismar
təşkilatlarının və son səlahiyyətli istismar təşkilatının maraqlarını nəzərə almaqla, öz çıxış
telekommunikasiya trafikinin marşrutunu seçmək hüququna malikdir.
31. 3.4 Milli qanunvericiliyə uyğun olaraq, beynəlxalq şəbəkəyə çıxış imkanı olan hər
hansı istifadəçi trafiki ötürmək hüququna malikdir. Qənaətbəxş xidmət keyfiyyəti maksimal
mümkün dərəcədə BTİ-T Tövsiyələrinə uyğun olaraq saxlanılmalıdır.
31A. 3.5 Üzv dövlətlər BTİ-T Tövsiyələrində müəyyən olunan beynəlxalq
telekommunikasiya nömrələmə resurslarının yalnız bu resurslar ayrılmış təşkilatlar tərəfindən
və yalnız ayrılması nəzərdə tutulan məqsədlər üçün istifadə olunmasına və ayrılmamış
resursların istifadə olunmamasına çalışmalıdırlar.
31B. 3.6 Üzv dövlətlər BTİ-nin müvafiq Tövsiyələri nəzərə alınmaqla, zəng edən
abunəçinin xəttinin beynəlxalq identifikasiyası (ZAXİ) haqqında məlumatın təqdim olunmasına
çalışmalıdırlar.
31E. 3.7 Üzv dövlətlər keyfiyyətin yaxşılaşdırılması, qoşulma imkanlarının və şəbəkələrin
davamlılığının artırılması, rəqabətin stimullaşdırılması və beynəlxalq telekommunikasiyada
arabağlantı xərclərinin azaldılması məqsədi ilə telekommunikasiya trafikinin mübadilə
olunması üzrə regional məntəqələrin tətbiqinə əlverişli mühit yaratmalıdırlar.
Maddə 4
Beynəlxalq telekommunikasiya xidmətləri
32. 4.1 Üzv dövlətlər beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin inkişafına kömək
etməli və onların əhaliyə çatdırılmasına şərait yaratmalıdırlar.
33. 4.2 Üzv dövlətlər BTİ-T Tövsiyələrinə maksimum dərəcədə cavab verən geniş spektrli
beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin qarşılıqlı razılaşma ilə göstərilməsi üçün
səlahiyyətli istismar təşkilatlarının hazırkı Reqlament çərçivəsində əməkdaşlıq etməsinə səy
göstərməlidirlər.

34. 4.3 Milli qanunvericiliyə əsasən, üzv dövlətlər aşağıdakılar nəzərə alınmaqla,
səlahiyyətli istismar təşkilatları tərəfindən BTİ-nin müvafiq Tövsiyələrinə cavab verən
qənaətbəxş xidmət keyfiyyətinin maksimum dərəcədə təqdim olunmasına və saxlanılmasına
səy göstərməlidirlər:
35. a) bu şəbəkəyə qoşulmaq üçün icazə verilən, texniki vasitələrə və personala ziyan
vurmayan son ölkənin qurğularından istifadə edən istifadəçilərin beynəlxalq şəbəkəyə çıxış
imkanı;
36. b) istifadəçilərin məqsədli istifadəsi üçün onlara təqdim olunan beynəlxalq
telekommunikasiya vasitələri və xidmətləri;
37. c) əhali üçün, o cümlədən hər hansı konkret telekommunikasiya xidmətinin abunəçisi
olmayanlar üçün kifayət qədər əlçatan olan telekommunikasiya xidmət növlərindən ən azı biri;
38. d) beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə olunmasına şərait
yaradılması üçün, lazım gəldikdə, müxtəlif xidmətlərin birgə fəaliyyət göstərməsi imkanları.
38A. 4.4 Üzv dövlətlər səlahiyyətli istismar təşkilatlarının son istifadəçilərə beynəlxalq
rouminq qiymətləri və onlarla əlaqədar müvafiq şərtlər daxil olmaqla, beynəlxalq
telekommunikasiya xidmətləri haqqında şəffaf, yenilənmiş və dəqiq məlumatlan vaxtında və
ödənişsiz verməsi üçün tədbir görməlidirlər.
38B. 4.5 Üzv dövlətlər ölkəyə gələn istifadəçilərə beynəlxalq rouminqde
telekommunikasiya xidmətlərinin qənaətbəxş keyfiyyət səviyyəsində göstərilməsinin təmin
edilməsi üçün tədbirlər görməlidirlər.
38C. 4.6 Üzv dövlətlər sərhəd ərazilərində gözlənilməz rouminq xərclərinin qarşısının
alınması və onun nəticələrinin yüngülləşdirilməsi məqsədi ilə səlahiyyətli istismar təşkilatları
arasında əməkdaşlığa yardım etməlidirlər.
38E. 4.7 Üzv dövlətlər beynəlxalq rouminq xidmətlərinin göstərilməsi üçün rəqabətə
kömək etməlidirlər və onlara son istifadəçilərin maraqlan nəzərə alınmaqla, rəqabətə davamlı
rouminq qiymətlərinin təyin olunmasına imkan yaradan strategiyanın işlənilməsi təkidlə
tövsiyə olunur.
Maddə 5
İnsan həyatının təhlükəsizliyi və telekommunikasiyanın prioritetləri
39. 5.1 Fəlakət hallarında olan telekommunikasiya kimi insan həyatının təhlükəsizliyi ilə
əlaqədar telekommunikasiya məlumatların ötürülməsi üçün ayrılmaz hüquqa malik olmalı və
texniki cəhətdən mümkün olduqda, Nizamnamənin və Konvensiyanın müvafiq bəndlərinə
uyğun olaraq və BTİ-T-nin müvafiq Tövsiyələri lazımi qaydada nəzərə alınmaqla, digər
telekommunikasiya növlərinə nisbətən mütləq prioritetdən istifadə etməlidir.
40.
5.2 BMT Nizamnaməsinin bəzi müddəalarının tətbiq edilməsi ilə əlaqədar
telekommunikasiya məlumatları daxil olmaqla, hökumət telekommunikasiyası texniki
mümkün olan yerlərdə Nizamnamənin və Konvensiyanın müvafiq müddəalarına uyğun olaraq
və BTİ-T-nin müvafiq Tövsiyələri lazımi qaydada nəzərə alınmaqla, yuxarıdakı 39-cu (5.1)
bənddə göstərilənlər istisna olmaqla, telekommunikasiyanın digər növlərinə nisbətən
prioritetdən istifadə etməlidir.
41. 5.3 Hər hansı digər telekommunikasiya xidmətlərinin prioritetlərini tənzimləyən
müddəalar BTİ-T-nin müvafiq Tövsiyələrində nəzərdə tutulur.
41A. 5.4 Üzv dövlətlər bütün istifadəçilərə, o cümlədən rouminqdə olan istifadəçilərə
təcili operativ xidmətlərə zənglər üçün istifadə olunacaq nömrə haqqında vaxtında və pulsuz
məlumat verilməsini səlahiyyətli istismar təşkilatlarına təkidlə tövsiyə etməlidirlər.

Maddə 5 A
Şəbəkələrin təhlükəsizliyi və dayanıqlılığı
41B. Üzv dövlətlər beynəlxalq telekommunikasiya şəbəkələrindən səmərəli istifadəyə nail
olmaq və onlara texniki zərər vurmamaq, eləcə də əhaliyə göstərilən beynəlxalq
telekommunikasiya xidmətlərinin razılaşdırılmış inkişafını təmin etmək məqsədi ilə həmin
telekommunikasiya şəbəkələrinin təhlükəsizliyinin və dayanıqlılığının təmin olunmasına
ayrılıqda və birgə çalışmalıdırlar.
Maddə 5B
Tələb olunmayan kütləvi elektron məlumatlar
41C. Üzv dövlətlər tələb olunmayan kütləvi elektron məlumatların yayımının qarşısını
almaq və onun beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinə təsirini minimuma endirmək
məqsədi ilə lazımi tədbirlər görməyə çalışmalıdırlar. Üzv dövlətlərə bu sahədə əməkdaşlıq
etmələri təkidlə tövsiyə olunur.
Maddə 6
Tarifin müəyyənləşdirilməsi və hesablaşmalar
42A. Beynəlxalq telekommunikasiya üzrə razılaşmalar
42B. 6.1 Tətbiq olunan milli qanunvericiliyə uyğun olaraq, beynəlxalq telekommunikasiya
xidmətlərinin göstərilməsi üzrə razılaşmaların şərtləri milli normalara uyğun işlənib
hazırlanmış kommersiya razılaşmaları və ya hesablaşma məzənnələrinin müəyyən olunması
prinsipləri vasitəsilə əldə oluna bilər.
42C. 6.1.1 Üzv dövlətlər beynəlxalq telekommunikasiya şəbəkələrinə investisiya
qoyuluşuna və belə telekommunikasiya şəbəkələri üzərindən ötürülən trafik üçün
rəqabətədavamlı topdansatış qiymətlərinin müəyyən olunmasına kömək etməyə
çalışmalıdırlar.
42D. Hesablaşma məzənnələrinin müəyyən olunması prinsipləri
42DA. Şərtlər
42E. 6.2 Beynəlxalq telekommunikasiya xidmətinin göstərilməsi üzrə razılaşmaların
şərtləri milli normalara uyğun hazırlanmış hesablaşma məzənnələrinin müəyyən olunması
prinsipləri ilə təyin edilərsə, aşağıdakı qaydalar tətbiq edilə bilər. Bu qaydalar kommersiya
sazişlərinin köməyi ilə əldə olunan razılaşmalara tətbiq edilmir.
42F. 6.2.1 Səlahiyyətli istismar təşkilatları bu qarşılıqlı əlaqədə tətbiq edilən hər bir xidmət
üçün 1 nömrəli Əlavənin qaydalarına uyğun olaraq və BTİ-T-nin Tövsiyələrini nəzərə alaraq,
qarşılıqlı razılaşma əsasında öz aralarında tətbiq olunan hesablaşma məzənnələrini müəyyən
etməli və yenidən nəzərdən keçirməlidirlər.
42G. 6.2.2 Əgər digər razılaşmalar mövcud deyildirsə, beynəlxalq telekommunikasiya
xidmətlərinin göstərilməsində iştirak edən tərəflər 1 nömrəli və 2 nömrəli əlavələrdə
göstərilmiş müvafiq qaydalara riayət etməlidirlər.
42H. 6.2.3 Səlahiyyətli istismar təşkilatlan arasında imzalanan xüsusi razılaşmalar
olmadığı halda, beynəlxalq telekommunikasiya xidmətləri üzrə hesablaşma qiymətlərinin
müəyyən olunması və beynəlxalq hesabların təqdim edilməsi ilə əlaqədar istifadə olunacaq pul
vahidi aşağıdakı kimi olmalıdır:
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) hazırda bu təşkilat tərəfindən xüsusi alğı hüquqları
(XAH) kimi müəyyən olunan pul vahidi;

müstəqil şəkildə konvertasiya olunan valyuta yaxud, səlahiyyətli istismar təşkilatları
arasında razılaşdırılmış digər pul vahidi.
42 HA. Tutulan ödənişlər
421. 6.2.4 Müəyyən bir xidmət üçün müştərilərdən tutulan ödənişlər, həmin xidmət üçün
istifadə olunan beynəlxalq marşrutdan asılı olmayaraq, bu qarşılıqlı əlaqə üçün prinsipcə eyni
olmalıdır. Bu ödəniş müəyyən edilərkən üzv dövlətlər hər bir istiqamətdə eyni qarşılıqlı əlaqə
üçün tutulan ödənişlər arasındakı fərqdən yayınmağa çalışmalıdırlar.
42J. Vergi qoyulması
42K. 6.3 Əgər hər hansı bir ölkənin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq beynəlxalq
telekommunikasiya xidmətləri üzrə tutulan xərclərə vergi qoyulması nəzərdə tutulursa, o
zaman konkret xüsusi hallar üzrə bağlanılan digər razılaşmalar olmadığı halda bu vergi, bir
qayda olaraq, hesablan yalnız bu ölkənin müştərilərinə, təqdim edilən beynəlxalq
telekommunikasiya xidmətləri üçün qoyulur.
42 KA. 6.4 Xidməti telekommunikasiya
42KB. 6.4.1 Səlahiyyətli istismar təşkilatları Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının
Nizamnaməsinin və Konvensiyasının qaydalarına və hazırkı Reqlamentə uyğun olaraq, eləcə
də qarşılıqlı razılaşmaların əldə olunması vacibliyi lazımi qaydada nəzərə alınmaqla, xidməti
telekommunikasiyanın beynəlxalq hesablaşmalara daxil edilməsindən prinsip etibarilə imtina
edə bilər. Səlahiyyətli istismar təşkilatlan xidməti telekommunikasiyanı pulsuz təmin edə
bilərlər.
42KC. 6.4.2 Xidməti telekommunikasiyaya tətbiq edilən ümumi istismar, tarifin
müəyyənləşdirilməsi və hesablaşma prinsipləri ilə əlaqədar BTİ-T-nin müvafiq Tövsiyələri
nəzərə alınmalıdır.
Maddə 7
Xidmət göstərilməsinin müvəqqəti dayandırılması
7.1 Əgər üzv dövlət Nizamnaməyə və Konvensiyaya uyğun olaraq beynəlxalq
telekommunikasiya xidmətlərini qismən və ya bütövlükdə dayandırmaq hüququndan istifadə
edirsə, həmin üzv dövlət daha münasib rabitə vasitələrindən istifadə etməklə xidmətlərin
müvəqqəti dayandırılması və normal iş şəraitinin gələcəkdə bərpa olunması haqqında Baş
katibi dərhal xəbərdar etməlidir.
7.2 Baş katib daha münasib rabitə vasitələrindən istifadə etməklə, bu məlumatı dərhal
digər bütün üzv dövlətlərin diqqətinə çatdırmalıdır.
Maddə 8
İnformasiyanın yayılması
57. 8.1 Baş katib daha münasib və səmərəli vasitələrdən istifadə etməklə, beynəlxalq
telekommunikasiya xidmətləri ilə əlaqədar təqdim edilən inzibati, istismar və ya statistik
xarakterli məlumatlan yaymalıdır. Belə məlumatlar BTİ-nin Şurası və ya səlahiyyətli
konfransları tərəfindən qəbul edilmiş qərarlara əsasən və BTİ-nin assambleyalarının çıxardığı
nəticələr və ya qərarlar nəzərə alınmaqla, qəbul edilmiş Nizamnamə, Konvensiya və hazırkı
maddənin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq yayılmalıdır. Əgər aidiyyəti üzv dövlətin buna
icazəsi olarsa, həmin məlumat səlahiyyətli istismar təşkilatı tərəfindən birbaşa Baş katibə
ötürülə bilər, sonra isə Baş katib tərəfindən yayılmalıdır. BTİ-T-nin müvafiq Tövsiyələrini
nəzərə alaraq, üzv dövlətlər belə məlumatlan vaxtında Baş katibə ötürməlidirlər.

Maddə 8A
Enerji səmərəliliyi / elektron tullantılar
57B. 8.2 Üzv dövlətlərə, enerji səmərəililiyi və elektron tullantılar sahəsində BTİ-T-nin
müvafiq Tövsiyələri nəzərə alınmaqla, qabaqcıl təcrübələrin tətbiq edilməsi təkidlə tövsiyə
olunur.
Maddə 8B
İmkanlılıq
57D. 8.3 Üzv dövlətlər, BTİ-T-nin müvafiq Tövsiyələri nəzərə alınmaqla, məhdud imkanlı
şəxslərin beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinə qoşulmasına kömək etməlidirlər.
Maddə 9
Xüsusi razılaşmalar
58. 9.1 a) Nizamnamənin 42-ci maddəsinə uyğun olaraq, ümumilikdə üzv dövlətlərə
aidiyyəti olmayan telekommunikasiya məsələlərinə dair xüsusi razılaşmalar əldə oluna bilər.
Milli qanunvericilikdən asılı olaraq, üzv dövlətlər bu xidmətlərin göstərilməsində maraqlı olan
üzv dövlətlərin ərazilərində və ya bu ərazilər arasında beynəlxalq telekommunikasiyaya olan
xüsusi tələbatların ödənilməsi məqsədi ilə səlahiyyətli istismar təşkilatlarına və ya digər
təşkilatlara, yaxud şəxslərə digər ölkədə xüsusi şəbəkələri, sistemləri və beynəlxalq
telekommunikasiya xidmətlərini təşkil etmək üçün icazəsi olan üzv dövlətlər və səlahiyyətli
istismar təşkilatları, yaxud digər təşkilatlarla və şəxslərlə xüsusi qarşılıqlı razılaşmalar əldə
olunmasına icazə verə bilərlər və əgər lazım olarsa, bu razılaşmalara riayət edilməsi vacib olan
maliyyə, texniki və yaxud istismar şərtləri də daxil edilə bilər.
59. b) İstənilən belə razılaşmalar üçüncü ölkələrin telekommunikasiya avadanlığının
istismarına texniki ziyan vurulmamasına yönəldilməlidir.
60. 9.2. Üzv dövlətlər, zərurət yarandığı halda, yuxanda göstərilən 58 (9.1) bəndinə
uyğun olaraq imzalanmış istənilən xüsusi razılaşmaların tərəflərinə BTİ-T Tövsiyələrinin
müvafiq müddəalarının nəzərə almağı daim tövsiyə etməlidirlər.
Maddə 10
Yekun müddəalar
61. 10.1 Ayrılmaz tərkib hissəsi 1 nömrəli və 2 nömrəli əlavələr olan bu Reqlament 2015ci il 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minməlidir və Nizamnamənin 54-cü maddəsinin bütün
müddəalarına uyğun olaraq bu tarixdən tətbiq edilməlidir.
62. 10.2 Əgər hər hansı üzv dövlət bu Reqlamentin bir və ya bir neçə müddəasının tətbiqi
ilə əlaqədar qeyd-şərtlər edərsə, digər üzv dövlətlər belə qeyd-şərtlər etmiş üzv dövlətlə
əlaqələrində həmin müddəaya və ya müddəalara riayət etməyə bilərlər.
Yuxarıda qeyd edilənlərin təsdiqi olaraq, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının üzvü
olan dövlətlərin aşağıda adları çəkilən nümayəndələri özlərinin müvafiq səlahiyyətli dövlət
qurumları adından bu Yekun Aktlarının bir nüsxəsini ingilis, ərəb, ispan, Çin, rus və fransız
dillərində imzaladılar. Mübahisə və ya uyğunsuzluq yarandıqda, fransız dilindəki mətnə
üstünlük verilir. Bu nüsxə İttifaqın arxivlərində saxlamlacaqdır. Baş katib Beynəlxalq
Telekommunikasiya İttifaqının hər bir üzv dövlətinə təsdiq edilmiş bir nüsxəni göndərməlidir.


Əlavələr dərc edilmir.

2012-ci il 14 dekabr tarixində Dubay şəhərində hazırlanmışdır.

Beynəlxalq Telekommunikasiya Reqlamenti"nə dair
Azərbaycan Respublikasının qeyd-şərtləri
Beynəlxalq Telekommunikasiya üzrə Ümumdünya Konfransının Yekun Aktlarını (Dubay,
2012) imzalayarkən Azərbaycan Respublikası Hökuməti aşağıdakı hüquqları özündə saxlayır:
1. Əgər İttifaqın üzvü olan hər hansı dövlət Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının
Nizamnaməsinin, Konvensiyasının və "Beynəlxalq Telekommunikasiya Reqlamenti"nin
müddəalarına riayət etməzsə, hər hansı başqa birliklərin və ya üçüncü ölkələrin hərəkətləri
Azərbaycan Respublikasının milli suverenliyini pozarsa və ya onun üçün təhlükə yaradarsa,
suverenliyini, ayrılmaz hüquqlarını və milli mənafelərini qorumaq üçün hər hansı müvafiq
tədbir görmək;
2. Əgər İttifaqın hər hansı üzvü İttifaqın xərclərinin ödənilməsində iştirak etməzsə və ya
İttifaqın başqa üzvlərinin qeyd-şərtləri İttifaqın xərclərinin ödənilməsində Azərbaycan
Respublikasının üzvlük haqqı payının artırılmasına və ya başqa maliyyə nəticələrinə gətirib
çıxararsa, yaxud onun telekommunikasiya xidmətinin işini birbaşa və ya dolayı yolla təhlükə
altına salarsa, öz mənafelərini qorumaq üçün hər hansı müvafiq tədbir görmək;
3. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsində və Konvensiyasında,
"Beynəlxalq Telekommunikasiya Reqlamenti"ndə Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə
birbaşa və ya dolayı yolla təsir göstərə bilən, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və
qanunlarına zidd olan hər hansı müddəaları özünə münasibətdə qəbul etməmək.

