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10-cu İLLİK BƏYANNAMƏ
ATƏT-in Media Azadlığı üzrə Nümayəndəsinin ATƏT-in Bakı və İrəvan Ofisləri ilə birgə
təşkil olunmuş 10-cu Cənubi Qafqaz Media Konfransı 11-12 noyabr 2013-cü il
tarixlərində Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində keçirildi.
Jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, dövlət rəsmiləri, parlament və təhsil
nümayəndələri və beynəlxalq media ekspertləri də daxil olmaqla, Ermənistan,
Azərbaycan və Gürcüstandan olan 80-dən çox iştirakçı iki günlük konfrans çərçivəsində
bir araya gəldilər.
Bu mühüm əhəmiyyət kəsən illik tədbir 2004-cü ildən Tbilisidə keçirilir. Həmin illər
ərzində keçirilmiş konfranslar “İnformasiya azadlığına dair beynəlxalq standartlar”,
“Plüralizm və İnternet idarəetməsi”, “İnformasiya və yeni texnologiyalardan istifadə”,
“Jurnalistika təhsili” və media azadlığına dair digər müxtəlif mövzuları əhatə edirdi.
10-cu ildönümünü qeyd edən Konfransın mövzusu ATƏT-in media azadlığı öhdəlikləri
və regionda onların həyata keçirilməsinə retrospektiv baxış idi.
Konfrans iştirakçıları həmçinin jurnalistlərin təhlükəsizliyi, internet azadlığı, informasiya
əldə etmək imkanları və ictimai yayım şirkətlərinin və xidmət tənzimləyicilərinin
müstəqilliyi kimi regionun ən aktual media azadlığı məsələlərini müzakirə etdilər.
Konfrans iştirakçıları həmçinin müvafiq “Master Klass” və Dəyirmi Masa çərçivəsində
analoq yayımdan rəqəmsal yayıma keçid və media özünütənzimləməsi ilə bağlı
beynəlxalq standartlarla və milli təcrübələrlə tanış oldular.
Konfrans iştirakçıları:
1. Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın hakimiyyət nümayəndələrinin, media,
vətəndaş cəmiyyəti və təhsil nümayəndələrinin konfransda iştirakını və əməkdaşlıq
ruhunda əhəmiyyətli media azadlığı məsələlərinin müzakirə etməsini məmnunluqla
qarşılayır.
2. Jurnalistlər və digər media nümayəndələrinə qarşı hücum, təqib və hədə-qorxu
hallarını pisləyir və hər bir zorakılıq halını ictimai şəkildə qınamaq, qorxu və
cəzasızlıq mühitinin formalaşmasının qarşısını almaq məqsədilə operativ və
səmərəli araşdırmaların aparılması üçün hakimiyyət orqanlarına müraciət edir.
3. Hökumətləri milli qanunvericiliyi təkmilləşdirməyə və ATƏT qarşısında götürülmüş
öhdəliklərlə uyğunlaşdırmağa və jurnalistlərin həbsi də daxil olmaqla, jurnalist
fəaliyyətinin kriminallaşdırılmasından çəkinməyə çağırır.

4. Hökumətləri media və kompüter sistemləri vasitəsilə antisemitizm, ksenofobiya və
irqçi təbliğatların hər hansı təzahürünün dəstəklənməsindən, eləcə də media
azadlığını məhdudlaşdıran ekstremist qanunların həyata keçirilməsindən
çəkinməyə çağırır.
5. Hakimiyyət orqanlarının ifadə azadlığının həm “online”, həm də “offline” fəaliyyətə
şamil olunduğunu tanımaqla, jurnalistlərin, həmçinin bloqçuların və jurnalistika ilə
məşğul olan digər şəxslərin öz fəaliyyətlərini təhlükəsiz mühitdə həyata keçirməsini
təmin etməyə çağırır.
6. İnformasiya əldə etmək hüququnun vacibliyini qeyd edir və hökumətləri
informasiyanın geniş yayılmasına dəstək verməyə çağırır.
7. İnternetin söz və ifadə azadlığı üçün açıq və ictimai forum olması fikrini dəstəkləyir
və hakimiyyət orqanlarına “online” informasiyanın məzmununu məhdudlaşdırıcı
tərzdə tənzimləməkdən çəkinməyi tövsiyə edir.
8. Hakimiyyət dairələrinin ictimai yayım şirkətlərinin bütövlüyünü və siyasi, redaksiya
və maliyyə müstəqilliyini təmin edəcək hüquqi və tənzimləyici baza yaratmaq və
onu qorumaq üçün məsuliyyət daşıdığını vurğulayır.
9. Rəqəmsal yayıma keçid zamanı əhalini müxtəlif informasiya mənbələri ilə təmin
etmək və qeyri-dövlət və regional televiziya və radio yayım şirkətlərinin maraqları
nəzərə alınmaqla, məzmunla bağlı plüralizmi artırmaq və yayım müəssislərində
sahiblik konsentrasiyasının qarşısını almaq istiqamətində hökumətləri praktik
addımlar atmağa çağırır.
10. Dövlət müdaxiləsi olmadan məşvərətçi və əhatəli şəkildə işləyəcək mətbuat şuraları
kimi səmərəli özünü tənzimləmə institutlarının əhəmiyyətini vurğulayır.
11. ATƏT-in Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin Azadlıq məsələlərinə dair Nümayəndəsi
tərəfindən Cənubi Qafqaz Media Konfranslarının, master klassların, dəyirmi
masaların və təlimlərin təşkilinin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edir və
regiondakı media azadlığına daha böyük təsiri təmin etmək baxımından bu tədbirlər
zamanı verilən tövsiyələrin effektivliyini qiymətləndirmək məqsədilə aydın
mexanizm müəyyənləşdirmək istiqamətində bundan sonra da tədbirlər görməyi
tövsiyə edir.
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