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BƏYANNAMƏ
ATƏT-in Bakı və Yerevan ofislərinin dəstəyi ilə ATƏT-in Media azadlığı üzrə
Nümayəndəliyi tərəfindən təşkil olunmuş Doqquzuncu Cənubi Qafqaz Media Konfransı
11-12 oktyabrda Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində keçirildi.
Artıq bir neçə il ərzində Cənubi Qafqaz Media Konfransı Cənubi Qafqazda jurnalistlər
arasında media məsələləri və əməkdaşlıq imkanlarının müzakirəsi üçün unikal foruma
çevrilmişdir.
İki gün davam etmiş konfransda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan olan 80-dən çox
jurnalist, media eksperti, parlament üzvləri, vətəndaş cəmiyyətinin və akademik dairələrin
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Konfransın başlıca mövzusu sosial və onlayn medianın problemləri idi. Konfrans iştirakçıları
sosial mediada media azadlığı və onlayn yayımın tənzimlənməsi ilə bağlı beynəlxalq
standartlara və milli praktikaya dair məsələləri nəzərdən keçirdilər. İştirakçılar, həmçinin son
vaxtlarda Cənubi Qafqaz ölkələrində media sahəsində baş verməkdə olan inkişaf
tendensiyalarını müzakirə etdilər. Bundan başqa, konfrans zamanı onlayn və sosial media ilə
bağlı hüquqi məsələlər, siyasi yanaşmalar və təcrübələr, rəqəmsal medianın inkişaf
tendensiyaları və onlayn medianın inkişaf perspektivləri müzakirə edildi.
Konfrans:
1. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın media, vətəndaş cəmiyyəti, habelə
diplomatik dairələrin nümayəndələrinin konfransda iştirakını, həmçinin əməkdaşlıq və
qarşılıqlı etimad ruhunda onlayn və sosial media sahəsində mühüm məsələləri
regional səviyyədə müzakirə etməsi faktını müsbət qarşılayır.
2. Onlayn və ənənəvi medianın ATƏT-ə üzv dövlətlərin media azadlığı sahəsində
mövcud öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini yaxşılaşdırmağa töhfə verdiyini
vurğulayır.
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3. Onlayn medianın daha çox müxtəliflik və plüralizmə imkan yaratması faktını
alqışlayır və sürətli İnternetə əlverişli qiymətlərlə çıxış imkanlarının yaradılmasının
əhəmiyyətini vurğulayır.
4. İnternetin verdiyi faktiki faydaları, o cümlədən, təhsil, iqtisadiyyat və şəxslərarası
ünsiyyət imkanlarını inkişaf etdirməsini vurğulayır və onun informasiyanın axtarışı,
hazırlanması, əldə edilməsi və yayılması vasitəsi kimi əhəmiyyətini qeyd edir.
5. Bütün hökumətləri insanların azad fikir söyləmək və məlumat əldə etmək kimi əsas
hüquqlarını məhdudlaşdırmamağa, əlverişli hüquqi və siyasi imkanlar yaratmaqla və
onların icrası ilə bağlı müstəqil məhkəmə nəzarəti və səmərəli ictimai nəzarəti təmin
etməklə inkişaf etdirməyə çağırır.
6. İnternetdə ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasının yalnız beynəlxalq hüquq və
standartlara müvafiq olduqda, demokratik cəmiyyət üçün zəruri olduqda, qanunla
müəyyən edildikdə və ictimai maraqlara xidmət etdikdə məqbul olduğunu vurğulayır.
7. Hesab edir ki, milli qanunvericilik İnternetin, o cümlədən, onlayn medianın açıq və
şəffaf fəaliyyətinə yol açmalıdır.
8. Dövlət orqanlarını bir sıra əsas insan hüquqlarının, o cümlədən, ifadə azadlığı
hüququnun ilkin şərti kimi İnternet şəbəkəsi və onun xidmətlərinə, o cümlədən, sosial
media və sosial şəbəkələrə çıxış, həmçinin onlardan istifadə imkanlarını nəzərdən
keçirməyə və onlara universal çıxışı təmin etməyə çağırır.
9. Əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında “rəqəmsal bərabərsizliyi” aradan qaldırmaq,
yeni xidmətlərdən istifadə və İnternetə kütləvi çıxışı təmin etmək məqsədilə, dövlət
hakimiyyəti orqanlarını bütün maraqlı tərəflərlə çoxtərəfli əməkdaşlığı gücləndirməyə
çağırır.
10. Telekommunikasiya şirkətlərini qurğuların tipi, məzmunu, müəllifi, mənşəyi və
təyinatından asılı olmayaraq, informasiya xidmətləri və trafikinə bərabər səviyyədə
çıxışı təmin etmək məqsədilə şəbəkə neytrallığına zəmanət verməyə çağırır.
11. İnternet istifadəçilərinin fikir azadlığı hüquqlarını həyata keçirməklə məzmun
yaratmaq istiqamətində fəal rolunu qəbul edir.
12. Şəffaflığı və vətəndaşların hökumət və digər ictimai əhəmiyyətə malik məlumatlara
sərbəst çıxışını təmin etmək, həmçinin vəzifəli şəxslərin hesabatlılığını artırmaq
məqsədilə, dövlət hakimiyyəti orqanlarını İnternetdəki sosial media vasitələrindən
istifadəni təbliğ etməyə çağırır.
13. İnternetin ictimai müzakirələr üçün açıq forum kimi saxlanılmasını təmin etmək,
həmçinin istifadəçilərin hüquqlarını qorumaq məqsədilə, dövlət hakimiyyəti
orqanlarını vətəndaş cəmiyyəti və telekommunikasiya şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməyə
çağırır.
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14. İnternet istifadəçiləri öz hüquqlarından tam şəkildə yararlanmaq üçün, ilk öncə, şəxsi
məlumatların məxfiliyi baxımından qeyri-qanuni pozuntu hallarından müdafiə
olunmalıdırlar.
15. Jurnalistlərin, o cümlədən, bloqqerlərin və “vətəndaş reportyorlarının” maneəsiz
fəaliyyətinə şərait yaratmaq məqsədilə, dövlət hakimiyyəti orqanlarını şərait
yaratmağa çağırır.
16. Dövlət hakimiyyəti orqanlarını bloqqerlərin və onlayn media fəallarının təqibini
dayandırmağa çağırır.
Tbilisi, 11-12 oktyabr 2012
***
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