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  از جانب گردهمايی چند جانبه پيرامون آزادی بيان در افغانستان 

  کابل افغانستان 

   ٢٠٠٩ مارچ ٣٠

برگزار امروز نشستی را  ،ساير نهادهای مماثل و مطرِح افغانی مدنی و ۀجامعنهادهای ، رسانه ها، خبرنگاران
شدن محدودفکر و انديشه و  محدوديت ها بر بيان آزادانۀ وضِع  تنِدرونِد پيرامون شان را نگرانی هاینمودند تا 

  .بدارندابراز  به اطالعات برای رسانه ها و شهروندان افغانستان،دسترسی فزايندۀ 

 و  پخش اطالعات وبرای جمع آوریافغانستان خبرنگاران، جامعۀ مدنی، و مردم نگران اين هستيم که متفقانه ما 
به سر می برند که فضايی در اهانه در مورد زنده گی و کشورشان، گرفتن تصاميم آگبرای  و ،ی شانانديشه ها

  . با فرارسيدن انتخابات، اين نگرانی های ما از اهميت بيشتری برخوردار شده اند. رودپيوسته روبه ناامنی می 

  : که  اين،داريم میتصريح عرصه های يادشده دست اندرکاران  ،ما

توسط قانون که  ناپذير مردم افغانستان استانکار حق ،اطالعاتپخش حق دريافت و شمول ه  بآزادی بيان .1
و از سوی حکومت آت و اجراقوانين همه در بايد اين حق .  استبين المللی تضمين شدهوانين و قاساسی 

  ؛ديگران مورد احترام و حمايت قرار گيرد

مسلح گروه های شورشيان، و ساير وهای نظامی بين المللی، شمول دولت، نيره همه طرف ها، ب .2
و زندانی ، قتل ، اختطاف حملهاز تهديد،و مورد احترام و حمايت قرار دهند ليت دارند تا اين حق را وومس

ژورنالستان و کسانی که در پی کسب و پخش اطالعات و يا هم بيان عقايدشان هستند، خودداری کردن 
 ؛نمايند

خالصۀ نظرخواهی : وضعيت آزادی بيان درافغانستان" ها و پيشنهادهای ارايه شده در گزارش ما از يافته .3
 ؛، پشتيبانی همه جانبه می کنيم"ها

 در برابر مکلفيت های مان مبنی بر تامين حاکميت قانون، احترام به حقوق بشر، و موفقيت رونِد گذار ما .4
 . انيممی ممتعهد به افغانستانی صلح آميز و دموکراتيک، 

  : ، کهيمينما مربوط چنين نتيجه گيری میشرکای ما 

 پيشرفتانتخابات آزاد و منصفانه، پيش زمينه و جزو جداناپذيِر برگزاری آزادی بيان و اطالعات  .5
و مبتنی بر حاکميت  باز ۀجامعيک  ايجادحسابده و ديموکراتيک و های نهادتاسيس اجتماعی و اقتصادی، 

 شناخته می شود؛ ،قانون

ن  فعاالهمچنان و – خاصتًا خبرنگاران زن – خبرنگارانبه ويژه  شهروندان ملکیمصئونيت و امنيت  .6
 و بين المللی یاز مقامات افغانما بنابراين  ؛از اهميت خاصی برخوردار است مدنی ۀحقوق بشر و جامع

  ؛دست گيرند جهت بهبود امنيت در کشور رویرا خواهيم تا اقدامات عاجل  می

اين امر سبب که اند  و فکری گرديده ، زبانی مدنی افغانستان دستخوش تقسيمات قومیۀا و جامعرسانه ه .7
وحدت، اقدامات ايجاد فراخوان برای هرگونه از  ما ، از اين رو.گسترش مشکالت در جامعه می گردد

امات اقدو همچنان خارجی دريافت پول از مراجع ، شفافيت و حسابدهی به ويژه در ارتباط به يکدست
  ؛يمينما استقبال می تبليغات تنفرزادر برابر مشترک 



 افغانی يیرسانه نهادهای از سوی زيرساخت های رسانه يی همچنان تملک و وليد و پخش اطالعات ت .8
 و ؛ايجاد زمينه های گفتگو روی مسايل کليدی در پيوند با دمکراسی و پيشرفتپيش زمينه يی است برای 

 .تنوير اذهان عامهدر راستای ای گفتگو در سطح ملی، منطقه يی و جهانی مساعدساختن زمينه هبرای 

 گردش آزاد در آن ها، به گونه يی کهشوند اصالح حقوقی و چهارچوب های ها پاليسی ايجاب می کند تا  .9
 .گيرنداطالعات و کثرت افکار و انديشه ها مورد احترام و حمايت قرار 

  : که ،عهد هستيممربوط متدست اندرکاران عرصه های ما 

قانون مربوط به موضوعاِت از جمله   کنندهجهت رسيدگی به مسايل نگرانرا خويش مشترک تالشهای  .10
پيشرفت ها در اين زمينه را پی گيری نموده و با دولت و جامعۀ  ؛همگانی ادامه می دهيمرسانه های 

صورت عام، به گفت و جهانی در زمينۀ بهبود وضعيت آزادی بيان به صورت خاص و حقوق بشر به 
 گوها متوسل می شويم؛

توليد و پخش اطالعات وارد چوکات موازين رفتاری وضع می کنيم تا برای ژورنالستان و رسانه ها،  .11
نظم گردند و، مکانيزمی را به وجود می آوريم تا اين موازين رفتاری رعايت شوند و بدين ترتيب نظارت 

 از کار رسانه ها توسط دولت محدود گردد؛

رسيدگی به  و ،مسايل کليدیبهتِر پوشش مان را در راستای ارتقای ظرفيت های مسلکی، همکاری های  .12
 سعت و غنامندی بيشتر می بخشيم؛مردم و

هدف ، آن هم با گسترش می دهيمرا  اتحاديه های خبرنگاری نهادهای رسانه يی وهمکاری و اتحاد ميان  .13
 ،دهی های جانبدارانهرسانه ها، گرازشدر يانه  تعصب گرافزايندۀ  های مشترک در برابر گرايشۀمبارز

 ،های خارجی، گروه های سياسی، نيروتمداراناسسيکه از آن برخی از رسانه يی ی و دسته بندی ها
 ؛يا هم دولت بهره برداری می کنندو شورشيان 

 ژورنالستان و نهادهای رسانه يی و مسووالنۀ شفافبا دولت و جامعۀ جهانی کار می نماييم تا برخورد  .14
دات رسانه بر عايمناسب ماليات رسانه ها و نهادهای جامعۀ مدنی و وضع تمويل هماهنگ بيشتر گردد؛ 

  ؛ از جملۀ اقدامات الزم در اين راستا می باشدها

برای اين که مسايل نگران کننده بازتاب رساتر يابند و از روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشری و  .15
جامعۀ مدنی حمايت بهتر صورت گيرد، ما رايزنی ها و همکاری های متقابل مان با نهادهای ملی و بين 

بهبود می  متحد، نهادهای حقوق بشری، و سازمان های دفاع از ژورنالستان را المللی از جمله ملل
  .بخشيم

  :  يادشدهدست اندرکاران عرصه هایو ما 

و فرهنگ رو به رشد مصئونيت مبارزه با  ،ها تأمين عدالت برای قربانيان و خانواده های آنبه منظور  .16
 های دوسيهز دولت افغانستان می خواهيم تا ا ،حقوقی و قضايینهادهای امنيتی،  به مندی باورۀاعاد

 خبرنگاران و فعاالن حقوق بشر و جامعۀ موارد قتل ها و بازدداشتمربوط به تخطی ها، اختطاف ها، 
 ؛مدنی افغانستان را مورد بازرسی و پيگرد قانونی قرار دهد

خبرنگاران و نهاد از ظت  حفا وتا آزادی بيانکنيم از جامعه بين المللی و دولت افغانستان درخواست می  .17
در راستای بهبود حاکميت قانون و آزادی و قرار دهند  خويش  مشِیاولويت خِطدر را رسانه يی های 

 ؛بيان در سراسر افغانستان به ويژه در واليات، اقدامات فوری را به اجرا گذارند



سند و راه را به توافق برگانی همقانون رسانه های ر سر بتقاضا می کنيم تا دولت و پارلمان افغانستان از  .18
جهانی می خواهيم تا ما را در اين راستا  ۀاز جامعسازند، و هموار تطبيق فوری و عاجل اين قانون برای 

  حمايت کند؛

 در راستای حمايت ازاقدامات فوری را تا کنيم درخواست می جهانی از دولت افغانستان و جامعه  .19
عامه  خدمات ۀ رسانۀتعهدات خود را به مثاباين رسانه بتواند ا به اجرا گذارند تراديوتلويزيون ملی 

   ؛برآورده سازد

 جامعۀ جهانی در راستای بهبود دسترسی به خواهان اقدامات فوری از سوی دولت و حمايت های موثرتِر .20
مسايل حياتی ازجمله انتخابات، موضوعات امنيتی و اطالعات در مرکز و واليات  هستيم تا بدينوسيله 

  ؛تالش های انکشافی به صورت بهتر تحت پوشش قرار گيرند

رسانه ها، آن  جامعۀ جهانی از خواهان پشتيبانی های سياسی و حمايت های مالی هماهنگ و بيشتِر .21
 از حمايتدر راستای ترويج و که هستيم افغانستان فعاالن حقوق بشر و جامعۀ مدنی و ژورنالستان، 
حفاظت از ديگر گروهای آسيب پذير خبرنگاران و ات، مصئونيت  دسترسی به اطالع وآزادی بيان
  ؛فعاليت دارند

می خواهيم تا  و دولت افغانستان تمويل کننده گان،ی، اتحاديه های خبرنگاری، ياز گروه های رسانه  .22
شريک ساختن معلومات و نظارت بر چگونگی تمويل رسانه های مکانيزم مشترکی را به منظور 

 ؛رسانه ها رسيدگی شود" سياسی شدن"ن آورند تا به مسألۀ شفافيت، حسابدهی و غيردولتی به ميا

 اتحاد و هماهنگی و ايجادتا در راستای تقويت ترغيب می نماييم را  مدنی ۀجامعرسانه ها و ، خبرنگاران .23
 رسانه ها و ساير کارکنان  وخبرنگارانمصئونيت حفظ آزادی بيان و افزايش در راستای اجندای مشترک 

  . ادهای مدنی کار نمايندنه
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