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BƏYANNAMƏ 

 
  

8-ci Cənubi Qafqaz Media Konfransı ATƏT-in Media Azadlığı üzrə Nümayəndəliyinin 
Ofisi tərəfindən ATƏT-in Bakı və Yerevan ofislərinin yardımı ilə 20-21 oktyabr 2011-ci 
il tarixlərdə Gürcüstanın Tiflis şəhərində keçirildi. Uzun illərdir ki, Cənubi Qafqaz Media 
Konfransı Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan olan jurnalistlər arasında media 
məsələləri və əməkdaşlığın müzakirəsi üçün unikal bir forum olmuşdur.   

 
İki günlük konfransda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan olan 70-dən çox 
hökumət məmurları, parlamentarilər, jurnalistlər, media üzrə ekspertlər və vətəndaş 
cəmiyyəti nümayəndələri iştirak etdi.  

 
Konfransda müzakirə edilən əsas məsələ İnternet idarəçiliyi and mediada plüralizm idi. 
İştirakçılar ATƏT və xüsusilə də Cənubi Qafqaz regionunda plüralizmin inkişafında 
İnternetin rolunu müzakirə etdilər, bu sahədəki beynəlxalq standartlar və təcrübələri təhlil 
etdilər, İnternetdə plüralizmin gücləndirilməsi üçün özünü tənzimləyən müstəqil 
qurumların təqdim etdiyi imkanları qiymətləndirdilər və bu sahədə təcrübələrinə istinad 
etdilər. Bunlarla yanaşı, onlar Cənubi Qafqazda media azadlığı sahəsindəki ən son inkişaf 
prosesləri ilə bağlı məlumatları paylaşdılar.  
 

Konfrans: 
 

1. Media sahəsində regional əməkdaşlığın vacibliyini qəbul etməklə Azərbaycan, 
Ermənistan və Gürcüstandan olan media nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti və 
hökumət nümayəndələrinin konfransda iştirakını alqışlayır. 

 
2. İnternetdəki vətəndaş jurnalistikası və bloçuluq fəaliyyətini vətəndaş fəaliyyəti kimi 

qəbul edir. 
 

3. Hökumətləri müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitələrindən 
istifadə də daxil olmaqla informasiyanın daha da azad şəkildə və geniş miqyasda 
yayılması üçün zəruri olan bütün qanunvericilik aktları və texnoloji parametrləri 
tətbiq etməyə çağırır. 
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4. Hökumətlər tərəfindən internetin Cənubi Qafqaz ölkələrində fikir və ifadə azadlığı 
üçün açıq və ictimai bir forum kimi qalmasının təmin edilməsini təkid edir ki, buna 
ATƏT öhdəlikləri əsasında təminat verilir və Beynəlxalq İnsan  Hüquqları, Mülki və 
Siyasi Hüquqlara dair Beynəxalq Pakt, və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 
tərəfindən qorunur. 

 
5. İnternet və onlayn informasiyaya çıxışın milli qanunvericiliklərdə tanınmasını və 

azad informasiya və özünüifadə hüququnun tərkib hissəsi kimi öz əksini tampasını 
vurğulayır. 

 
6. İnternetin başlıca ATƏT öhdəliyi olan azad məlumat axınının gücləndirilməsi üçün 

unikal imkanlar verdiyini vurğulayır. 
 

7. İfadə azadlığı hüququn yalnız ənənəvi ünsiyyət vasitələrinə deyil, həmçinin İnternet 
də daxil olmaqla yeni mediaya da şamil edildiyini vurğulayır. Bu hüququn hər hansı 
bir şəkildə məhdudlaşdırılması və ya qadağan edilməsi yalnız demokratik cəmiyyətdə 
zəruri bir hal kimi ictimai marağın qorunması halında, qanunla müəyyən edildikdə və 
uyğun bir tərzdə əsaslandırıla bilər. 

 
8. Hökumətlərin müdaxilə vasitəsi olaraq internet resurslarını bağlamamasını təkid edir. 

Bu cür bağlanma yalnız beynəlxalq norma və standartlara uyğun aparıldıqda, eləcə də 
demokratik cəmiyyətdə zəruri olduqda və legitim bir məqsədə nail olmaq üçün 
qanunla təsbit edildikdə əsaslandırıla bilər. 

 
9. Hökumətləri söz hüququnu tənzimləyərkən qeyri-müəyyən hüquqi normalardan 

istifadə etməməyə, qanunların icrası və təcrübələrdən istifadənin şəffaf və 
appelyasiyaya açıq olmasını təmin etməyə çağırır. 

 
10. Hər üç hökumətin plüarizmi gücləndirməsində və media ilə bağlı sıxışdırmalar və 

inhisarçılıqdan əl çəkməsində təkid edir. 
 

11. Media plüarizminin internetin vacib rol oynadığı demokratik cəmiyyətin mövcudluğu 
üçün başlıca dəyər və ən vacib şərt olduğunu vurğulayır.  

 
12. Hökumətləri bütün vətəndaşlar, eləcə də kənd və ucqar yerlərdə yaşayanlar üçün 

münasib qiymət və yüksək keyfiyyətli internet rabitəsi yaratmaq və İnternet 
Provayderləri arasında sağlam rəqabətin aparılması üçün əlverişli şərait yaratmağa 
çağırır. 

 
13. İP-lərə hər hansı digər müəssisələrə tətbiq olunan qayda və şərtlərdən başqa 

hökumətlərin müəyyən etdiyi şərt və qaydaların tətbiq olunmamalı olduğunu 
vurğulayır. Bundan əlavə, İP-lər internet səhifələrində yerləşdirilən məlumatlara 
müdaxilə etmədikdə və yaxud qanunsuz məlumatların internet səhifəsindən 
çıxarılması ilə bağlı məhkəmə qərarına əməl etməkdən imtina etmədikləri təqdirdə 
başqaları tərəfindən onların xidmətlərindən istifadə edilərək təqdim olunan 
məlumatlara görə məsuliyyət daşımamalıdırlar. 

 
14. İnternet şəbəkəsinin neytrallığına hörmətlə yanaşılmalı olduğunu vurğulayır; 

beləliklə qurğu, məzmun, müəllif, mənşə, yaxud məlumatın təyinatından asılı 
olmayaraq onlayn informasiya və trafiklə bərabər şəkildə davranılmalıdır.  
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15. Hökumətləri İnternet Provayderləri tərəfindən şəbəkə neytrallığına hörmət prinsipinə 

əməl etməyə və onların məlumat trafikinin idarəçiliyi siyasətlərinin şəffaflığını təmin 
etməyə çağırır. 

 
16. Hökumətlərin İnternet idarəçiliyi siyasətlərinin hazırlanmasında vətəndaş cəmiyyəti 

ilə məsləhətləşmələr aparmaları və bu prosesə onları cəlb etmələrinə təkid edir.  
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