MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Seçki qanunvericiliyi və üsullarının islahatı
və seçki məsələlərində regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
Regional layihə
Layihədən kim bəhrələnəcək?
► Bütövlükdə seçicilər, seçki qanununun və
üsullarının təkmilləşdirilməsindən kim
bəhrələnəcək
► Seçkilərə nəzarət edən vətəndaş
cəmiyyəti təşkilatları
► Seçkilərin keçirilməsində iştirak edən və
seçkilərdə marağı olan tərəflər, daha
dəqiq desək:
► Mərkəzi seçki komissiyası və bütün
səviyyələrdə olan seçki komissiyaları
► Seçki
mübahisələrinin
həlli
üçün
cavabdeh olan hakimlər
► Parlament, hökumət, siyasi partiyalar,
vasitəçilər, müşahidəçilər

Layihə necə işləyəcək?

Layihənin məqsədləri
► seçkilər və siyasi partiyalar haqqında
qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara
uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə həmin
qanunvericiliyi təkmilləşdirmək
► seçkiləri beynəlxalq standartlara uyğun olaraq
təşkil etmək məqsədilə Mərkəzi seçki
komissiyasının və bütün səviyyələrdə seçki
orqanlarının bacarıqlarını inkişaf etdirmək
► seçki mübahisələrini araşdırmaq və həll etmək
üçün lazım olan mexanizmləri
möhkəmləndirmək
► ölkə səviyyəsində seçkilərin müşahidə
olunmasını təkmilləşdirmək
► qadın namizədlərin, o cümlədən milli azlıqları
təmsil edən qadın namizədlərin seçkilərdə
iştirakını genişləndirmək
► şəffaf kampaniya maliyyələşdirmə qaydaları və
siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi vasitəsilə
namizədlərə bərabər münasibət göstərilməsini
təmin etmək
► seçkilərə aid olan məsələlərdə
parlamentlərarası əməkdaşlığı genişləndirmək

Layihə tədbirləri

► İkitərəfli və çoxtərəfli təcrübə mübadilələri,
məsələn konfranslar vasitəsilə
► Seçkilərin müşahidə edilməsi üzrə QHTlarının şəbəkəsi və onun üzvləri, seçki
idarəetməsi orqanları, siyasi partiyalar,
hakimlər, hüquqşünaslar, jurnalistlər və s.
ilə əməkdaşlıq yolu ilə
► Səmərəni yüksəltmək və tədbirlərin
təsirini maksimuma çatdırmaq məqsədilə

► Seçki idarəetməsi orqanları (Mərkəzi seçki
komissiyaları) və seçkilərin digər maraqlı tərəfləri
üçün çoxtərəfli konfranslar və iclaslar
► Digər tərəflərlə yanaşı, yerli müşahidəçilər üçün
hesabat yazma üsulları, Avropa seçki irsi
qaydalarının təfsiri, seçki mübahisələrinin həlli,
siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi və s.
haqqında masaüstü kitabların və vəsaitlərin tərtib
edilməsi,

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

MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Seçki qanunvericiliyi və üsullarının islahatı
və seçki məsələlərində regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
Regional layihə
Şərq tərəfdaşlığının hər bir ölkəsində Aİ
nümayəndə heyətləri, habelə digər əsas
beynəlxalq subyektlər (ATƏT /ATƏT-in
demokratik təsisatlar və insan haqları
bürosu, BMT-nin İnkişaf proqramı, BMTnin Beynəlxalq demokratiya və seçkilərə
dəstək institutu, Milli demokratiya institutu
və s.) ilə əlaqələndirmə yolu ilə

Bu layihənin dəyəri nə qədər olacaq?
► layihənin ümumi büdcəsi 1.350.000
avrodur

► Qadınların siyasi təmsilçiliyi haqqında regional
tədqiqat
► Həmkarlararası bilik və təcrübə mübadilələri və
tədqiqat səfərləri, təlim məşğələləri, təcrübi
seminarlar, konfranslar, maarifləndirmə
kampaniyaları
► Müşahidə metodologiyalarının işlənib
hazırlanması
► Seçkilərin maraqlı tərəfləri üçün tövsiyələrin
işlənib hazırlanması
► Milli parlamentlər üçün maarifləndirmə tədbirləri

Layihənin müddəti
► Proqram 1 yanvar 2015-ci ildən 31 dekabr 2017ci ilədək həyata keçiriləcək.
► Layihə 16 fevral 2015-ci ildə başladılıb.

Layihə üçün kim cavabdehdir?

Daha çox məlumat əldə etmək üçün

Layihə Avropa Şurasının aşağıdakı orqanları
tərəfindən həyata keçirilir:
► İnformasiya cəmiyyəti və kütləvi
informasiya vasitələri məsələləri üzrə Baş
müdiriyyət, Seçkilərə kömək və əhalinin
siyahıya alınması şöbəsi
► Venesiya komissiyası
► Parlamentlərarası Məclis

► Ana Rusu, Ana.RUSU@coe.int;
► Pyer Qarron, Pierre.GARRONE@coe.int;
► Alessandro Mançini,
Alessandro.MANCINI@coe.int
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2014-cü ilin aprel ayında Avropa İttifaqı və Avropa Şurası Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri-Ermənistan,
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova Respublikası, Ukrayna və Belarusla nəzərdə tutulan əməkdaşlıq
fəaliyyətlərinin “Proqramlı Əməkdaşlıq Çərçivəsi”nə (PCF) əsasən həyata keçirilməsi barədə razılığa
gəldilər.
Həmin əməkdaşlıq fəaliyyətləri Avropanın insan hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyi üzrə
standartlarına yaxınlaşmaq üçün ölkədaxili islahatların həyata keçirilməsi məqsədilə Belarus istisna
olmaqla, Avropa Şurasının üzvü olan Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin imkanlarını artıracaq.
2015-2017-ci illər üçün PCF-nin ümumi budcəsi €33.8 milyon avrodur.
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