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 لجنة لوائح الراديو
  2017 نوفمبر 6-10جنيف، 

  

  

  
 2017 نوفمبر 10 
  

 
 املتعلق باإلذاعة لألرض GE84حتليل بشأن تطبيق االتفاق 

كلفت اللجنة مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف اجتماعها اخلامس والسبعني، إبان النظر يف التداخالت الضارة  1
، بإجراء حتليل GE84يف نطاقات الرتدد واملنطقة اجلغرافية اخلاضعة لالتفاق اإلقليمي  العاملة FMبني احملطات اإلذاعية الصوتية 

 .GE84 لتطبيق االتفاق
وتعرض هذه الوثيقة نتائج التحليل الذي أجراه املكتب واملستشار القانوين فيما يتعلق بالوضع واحلقوق وااللتزامات  2

تلف خم على الرغم من أهنا من املوقعني عليه، ولكن شاركت بفعالية يف (Aالقانونية إلدارة مل توافق على االتفاق رمسيًا )اإلدارة 
 ( وّقعت على االتفاق ووافقت عليه.Bتفاق إزاء إدارة أخرى )اإلدارة اإلجراءات الواردة يف هذا اال

 وأقرت جلنة لوائح الراديو يف اجتماعها السادس والسبعني التحليل واالستنتاجات الواردة يف هذه الوثيقة.

 GE84اإلقليمي  إلى التفاقفي هذا التحليل بالنسبة  A داة اإلوضع  أولا 

، على الرغم من أهنا من املوقعني 10حىت اآلن رمسيًا على االتفاق املذكور آنفًا طبقًا ملادته  Aمل "توافق" اإلدارة  3
 .GE84عليه. وبالتايل، مل تبّلغ هذه اإلدارة أمني عام االحتاد مبوافقتها على االلتزام باالتفاق 

من  1 طبقًا ملنطوق املادة  1""عضوًا متعاقداً  A، ال تُعّد اإلدارة صارموبناًء على ذلك، ومن منظور قانوين  4
يعين وجود  "إجراء تعديالت على اخلطة". وال 4وبالتايل، فهي غري ملزمة بتطبيق أحكامه، خاصة أحكام املادة  GE84 االتفاق

 هذه اإلدارة يف منطقة التخطيط أهنا "عضو متعاقد" أي طرف يف االتفاق.
 لسببني أساسيني. GE84خارجياً" إزاء االتفاق اإلقليمي  بيد أن هذا الوضع ال جيعل من هذه اإلدارة "طرفاً  5
االتفاق،  أواًل، وضع اإلدارة كأحد املوقعني على االتفاق، برغم أنه ال يضفي عليها صفة "عضو متعاقد" )طرف( يف 6

 .2فإنه يفرض مع ذلك عليها بعض االلتزامات اهلامة
مل يكن أمراً بدون  GE84من االتفاق اإلقليمي  4يدة املادة وثانياً، حقيقة أن هذه اإلدارة طبقت يف مناسبات عد 7

 قانونية. تبعات
                                                      

 عضو املتعاقد" على أنه "أي عضو يف االحتاد وافق على هذا االتفاق أو انضم إليه"."ال GE84من االتفاق  1املادة  تعرِّف 1
إدارة. ومع ذلك، فإن  30، مل توافق على االتفاق رمسيًا إالَّ GE84إدارة هلا أراض يف منطقة ختطيط االتفاق  121ميكن مالحظة أن من بني  2

 ال تزال تطبق أحكامه بالكامل، وبالتايل تتصرف واقعياً كأعضاء متعاقدة فيه. غالبية هذه اإلدارات اليت مل توافق بعد على االتفاق،
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 GE84الّتبعات القانونية لوضع الموقِّع على التفاق اإلقليمي  ثانياا 

املعنية، ينجم عن إبداء  إىل الدولة، بالنسبة GE84كما ذُكر أعاله، فإن األثر امللزم ألي معاهدة مثل االتفاق  8
 موافقتها على االلتزام وليس من جمرد التوقيع.الدولة  هذه

 ومع ذلك، فإن الدولة املوقعة، ختضع مبوجب توقيعها لبعض االلتزامات. 9
"( واليت 1969 )سُيشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية 1969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  18مثاًل، املادة  10

القيام بأي تصرفات خُتّل  ُملَزمة بتجنب، تنص على "أّن أّي دولة GE84طرفًا فيها قبل تاريخ اعتماد االتفاق  Aتعترب اإلدارة 
 مبوضوع أي معاهدة والغرض منها ... ما دامت مل ُتظهر بوضوح عزمها أن تصبح طرفاً يف املعاهدة".

قانوين وهو أمر ضروري من أجل استقرار املعاهدات املعنية إىل حتقيق هدف من شقني، ومها األمن ال 18وتسعى املادة  11
 بعد. يتم تطبيقها مل القانونية، يف املصاحل اليت تُعّد ضرورية لتجنب اختاذ أي إجراءات تناقض معاهدة ما واملشروعيةالدولية واستمرارها 

ى الدول بشكل النية الواقع علوجتّنب القيام بتصرفات خُتل مبوضوع أي معاهدة والغرض منها هو إظهار ملبدأ حسن  12
 عام، حىت وإن مل تكن ملزمة على مستوى املعاهدة.

املشتق، حسبما تنص، من مبدأ حسن النية، جيب أن يُفهم يف كل األحوال على النحو السليم:  18ونطاق املادة  13
يها، ساوي إضفاء صفة الدولة الطرف علفهي ال تعين أن أي دولة موقعة ملزمة باالمتثال لألحكام األساسية للمعاهدة )وهو ما ي

(، بيد أنه ال جيوز فقط هلذه الدولة االخنراط يف سلوك من شأنه أن يفرغ التزامها GE84أو العضو املتعاقد كما هو احلال يف االتفاق 
 الالحق من مضمونه عندما يصل األمر إىل إبداء التزامها.

يعرتف به، عالوًة على ذلك، كالتزام طبقًا للقانون الدويل العام،  1969ة أ( من اتفاقي18وااللتزام املنبثق عن املادة  14
 جيب أن تلقى مسؤولية أي انتهاك له، طبقاً للقانون الدويل العام على كاهل الدولة املوقعة على املعاهدة املعنية.

بغي هلا أاّل ترخص بوضع أي ، ينGE84قد وقعت على الوثائق اخلتامية ملؤمتر ختطيط االتفاق  Aوما دامت اإلدارة  15
 ختصيص ترددات يف اخلدمة غري مطابق لالتفاق أو اخلطة املعنيني.

 GE84لمختلف أحكام التفاق  Aالّتبعات القانونية لتطبيق اإلداة   ثالثاا 
خطة  حالياً، برغم أهنا ليست "عضوًا متعاقداً"، عدد من ختصيصات الرتدد املسجلة يف Aلدى اإلدارة  16

يف مناسبات  GE84 أيضًا االتفاق Aتتمتع باحلقوق الدولية النامجة عن هذا التسجيل. وقد طبقت اإلدارة  اليت GE84 قاالتفا
 ، على النحو التايل:1984، وهو تاريخ اختتام املؤمتر اإلداري اإلقليمي، جنيف، 1984ديسمرب  7 خمتلفة منذ

 ؛GE84بشأن تعديل خطة االتفاق  4تطبيق إجراء املادة  -
 ؛GE84 التبليغ عن موافقتها على التعديالت اليت أدخلتها إدارات أخرى على خطة االتفاق -
 ؛GE84تقدمي اعرتاضها على ختصيصات الرتدد إلدارات أخرى ُقدمت لتحديث خطة االتفاق  -
السجل  يف السجل األساسي. وقد سجلت هذه التخصيصات يف FMالتبليغ عن ختصيصات الرتدد حملطات  -

 .GE84 وهو ما يعين ضمناً تطابقها مع االتفاق 34.11األساسي الدويل للرتددات بنتيجة مؤاتية إزاء الرقم 
 وهذه احلقائق ليست بدون تبعات قانونية.

اورة ونفذت عدداً من التدابري الرامية إىل إزالة التداخالت الضارة على حمطات اإلدارات اجمل Aوباإلضافة إىل ذلك، وضعت اإلدارة 
خارطة طريق اإلجراءات اليت اختذهتا لتسوية حاالت التداخل  A. فعلى سبيل املثال، قدمت اإلدارة GE84العاملة طبقًا لالتفاق 

"يتعهد  عدة أمور من بينهااليت تنص على  GE84 اقمن االتف 2 مع البلدان اجملاورة هلا. وتتفق هذه األنشطة على تطبيق املادة
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ن بدراسته وبالقيام، من خالل االتفاق املشرتك، بإعمال التدابري الضرورية إلزالة أي تداخالت ضارة قد تنشأ عن األعضاء املتعاقدو 
 .GE84حبقوق احملطات العاملة طبقاً لالتفاق  Aتطبيق هذا االتفاق". وهي تبني بشكل غري مباشر أيضاً اعرتاف اإلدارة 

مع ذلك أحد  متارسعلى أن أّي دولة طرف ثالث إزاء معاهدة ما  1969، من اتفاقية 2، الفقرة 36وتنص املادة  17
 للمعاهدة". احلقوق املنبثقة عن أحكام هذه املعاهدة "... جيب أن متتثل لشروط ممارسته الواردة يف املعاهدة أو احملددة طبقاً 

تقوم، طبقًا للمقرر اخلاص )السري مهفري والدوك( للجنة  1969من اتفاقية  2.36وهذه القاعدة اليت ترسيها املادة  18
االتفاقية، على "مبدأ أساسي يف القانون" مفاده "ال جيوز ألي طرف أن يطالب بالتمتع  مشروعالقانون الدويل، واليت قدمت يف 

 حبق ما دون التقّيد يف نفس الوقت بااللتزامات املرتبطة به".
لية على عاتق ، طبقاً للقانون الدويل العام، باملسؤو يلقيونقول ثانية، فشل أي دولة يف االمتثال هلذا االلتزام ميكن أن  19

 الدولة. هذه
، جيب اإلشارة، عالوًة على ذلك، إىل أن اإلدارة املعنية ملزمة GE84اإلقليمي  إىل االتفاقومع كل ما سبق بالنسبة  20

 .(RR) )التداخالت الضارة( وألحكام لوائح الراديو 45م دستور االحتاد الدويل لالتصاالت، خاصة املادة أيضاً باالمتثال ألحكا

 (RR) وفي الدستوة والتفاقية ولوائح الرادي الدولة العضو الطرفالّتبعات القانونية لوضع  ةابعاا 

، فهي ملزمة، كدولة عضو GE84تفاق اإلقليمي مل تبّلغ رمسيًا موافقتها على االلتزام باال Aحىت وإن كانت اإلدارة  21
 االحتاد وطرف يف الدستور واالتفاقية ولوائح الراديو، بتطبيق أحكام هذه املعاهدات. يف

ملزمة باختاذ اخلطوات الالزمة لغرض االلتزام بأحكام  Aمن الدستور، فإن اإلدارة  38وبوجه خاص، وطبقًا للرقم  22
تداخالت  الدستور واالتفاقية ولوائح الراديو على وكاالت التشغيل اليت ترّخص هلا إقامة وتشغيل حمطات قادرة على التسّبب يف

 ضارة على اخلدمات الراديوية لبلدان أخرى.
وتشغل بطريقة  Aور، جيب أن تقام احملطات املرخصة من اإلدارة من الدست 197وعالوًة على ذلك، فإنه طبقاً للرقم  23
تتسّبب يف تداخالت ضارة على حمطات مرخصة على النحو الواجب لدول أعضاء أخرى تعمل طبقًا ألحكام لوائح الراديو.  ال

 من الدستور. 199و 198و 189Aويلفت االنتباه بنفس القدر إىل األرقام 
ال تعفيها من االمتثال ألحكام لوائح  GE84 قيقة أن أي دولة عضو غري ملزمة باالتفاقوعالوًة على ذلك، فإن ح 24

 الراديو املوضوعة حلماية اخلدمات الراديوية للبلدان األخرى.
الدويل بتخصيصات الرتددات املسجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات،   إىل االعرتافويسري ذلك بالنسبة  25

من لوائح الراديو، وتتمثل تبعاته يف ضرورة مراعاة اإلدارات للتخصيصات القائمة عند حتديد ختصيصاهتا، من  3.8ينص الرقم  كما
 أجل تفادي التداخالت الضارة.

سّبب حملطة إرسال قادرة على الت ب إبالغ املكتب بأي ختصيص ترددمن لوائح الراديو، جي 11وباملثل، وطبقاً للمادة  26
السجل  أي خدمة تابعة إلدارة أخرى. بيد أنه طبقاً للمعلومات املقدمة من املكتب، تشري نظرة متمّعنة يفيف تداخالت ضارة على 
 الراديو. من لوائح 11 املادةمل تبّلغ املكتب إالّ جبزء من ختصيصات الرتدد مبوجب إجراء  Aاألساسي إىل أن اإلدارة 
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 GE84إزاء التفاق  Bموقف اإلداة   خامساا 
إىل هذه اإلدارة كعضو متعاقد  . وبالتايل، يُنظر10على االتفاق املذكور ووافقت عليه طبقاً للمادة  Bوقعت اإلدارة  27
 ومتارس احلقوق والواجبات املنصوص عليها يف هذا االتفاق. GE84االتفاق  يف

صات الرتدد املشغلة واملخططة لذلك، فإن ختصي . ونتيجةً GE84بانتظام إجراء تعديل خطة االتفاق  Bتطبق اإلدارة  28
 .GE84هلذه اإلدارة مسجلة يف خطة االتفاق 

وتبني نظرة يف السجل األساسي أن هناك عددًا من التخصيصات املسجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات  29
وهو ما يعين ضمناً  34.11. وحصلت هذه التخصيصات على نتائج تنظيمية مؤاتية ونتائج مؤاتية إزاء الرقم Bعن اإلدارة  نيابةً 

 .GE84 مطابقتها لالتفاق

 استنتاجات سادساا 
املعاهدات املربمة حتت رعاية االحتاد وتطبيق اإلدارتني  إزاء Bو Aالتحليل أعاله للوضع القانوين لكل من اإلدارتني  30

يتطابق تشغيل  ، ال26 لإلجراءات ذات الصلة للوائح الراديو أدى إىل استنتاج أنه باستثناء التخصيصات املسجلة املذكورة يف البند
من  7.11و 3.11و 3.8يف األرقام  االحتاد املنصوص عليها مع التزامات الدول األعضاء يف Aاإلدارة  يف FMختصيصات اإلذاعة 

ال حيق هلذه التخصيصات التمتع باالعرتاف  ملزمة بأحكام لوائح الراديو، Aلوائح الراديو. ويستتبع ذلك أنه نظرًا إىل أن اإلدارة 
 B من التداخالت الضارة الصادرة عن أّي من ختصيصات اإلدارة احلمايةب، ال حيق هلا التمتع 3.8الدويل وبالتايل وطبقًا للرقم 

 التخصيصات. تتسبب يف تداخالت ضارة على هذه ، وجيب أن ال29املذكورة يف البند 

___________ 


