MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Ifadə Azadlığı və Media Azadlığı
Azərbaycan
Kim faydalanacaq?
►
►
►
►

Layihənin məqsədləri

media peşəkarları
hakimlər
hüquq peşə sahibləri
ümumi ictimaiyyət

► ifadə və informasiya azadlığını təmin etmək
üçün daxili qanunvericliyi və media qaydalarını
Avropa Şurası standartlarına uyğun olaraq
təkmilləşdirmək
► Avropa standartlarına uyğun olaraq
qanunvericiliyin implementasiyasını və
infrastrukturları dəstəkləmək
► Media qanunvericiliyi və qaydalarını Avropa
standartlarına uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə
araşdırmaq
► İfadə azadlığı və media azadlığı ilə Avropa
Şurası standartları haqqında məlumatlılığı
artırmaq
► Jurnalistlərin təhlükəsizliyini təşviq və təmin
etmək.

Layihə necə işləyəcək?

Layihənin fəaliyyətləri

► Çoxtərəfli təcrübə mübadiləsi və qarşılıqlı
inkişaf habelə ikitərəfli iş vasitəsilə;
► Ümumi məsələlər və hərtərəfli
yanaşmaya xüsusi diqqət;
► Yerli idarəçilikdə Avropa standartlarını
müzakirə etmək üçün tərəfdaşların
sərbəst forumu;
► Expertizaya xüsusi diqqət, hər ölkə üzrə
yanaşma, vasitə, üsulların adaptasiyası.

Layihənin büdcəsi nə qədərdir?
► Layihənin ümumi büdcəsi 800 000
Avrodur

►
►
►
►

Hüquq ekspertizası
Təlim sessiyaları
Konfranslar/dəyirmi masalar
Nəşrlər/maarifləndirmə tədbirləri

Bütün fəaliyyətlər müvafiq dövlət orqanları, milli və
beynəlxalq ekspertlər, media peşəkarları və ölkədəki
yerli QHT-lərlə məsləhət və əməkdaşlıq şəraitində
keçiriləcək.

Layihənin müddəti
► Proqram 1 yanvar 2015-ci ildən 31 dekabr 2017ci ilə qədər davam edəcək
► Layihənin təqdimatı rəsmi olaraq 29 sentyabr
2015-ci il tarixində keçirilib

http://eap-pcf-eu.coe.int

MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Ifadə Azadlığı və Media Azadlığı
Azərbaycan

Layihə üçün kim cavabdehdir?

Daha ətraflı məlumat üçün

Media və İnternet şöbəsi, İnformasiya
Cəmiyyəti idarəsi, DGI- İnsan Hüququ və
Qanunu Aliliyi

► Proqram Meneceri
Leila.MARSHANIA@coe.int
Layihə üzrə məsul şəxs
Parvana.BAYRAMOVA@coe.int

2014-cü ilin aprel ayinda Avropa ittifaqı və Avropa Şurası razılaşdı ki, Aİ-nın Şərqi Tərəfdaşlıq
ölkələrində - Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova Respublikası, Ukrayna və Belarusda hədəf
əməkdaşlıq fəaliyyətləri ‘Proqramlı Əməkdaşlıq Çərçivəsində’ (PCF) həyata keçirilsin.
Bu əməkdaşlıq fəaliyyətləri, Belarus istisna olmaqla, Avropa Şurasına üzv olan Şərqi Tərəfdaşlıq
ölkələrinin insan hüquqları, demokratiya və hüququn aliliyi sahəsində Avropa standartlarına daha da
yaxınlaşmaq üçün daxili islahatlar həyata keçirmək qabiliyyətini gücləndirəcək.
2015-2017 üçün ümumi PCF büdcəsi 33.8 milyon Avrodur.

http://eap-pcf-eu.coe.int

