MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Narkotik Maddə Aludəçisi olan Məhbuslara qarşı
Cinayət Mühakiməsinin Cavabı üzrə Regional Layihə

Kimlər yararlanacaq?

Layihənin məqsədləri

► Ermənistan, Gürcüstan, Moldova
Respublikası və Ukraynada narkotik
maddə aludəçisi olan şəxslər,
məhbuslar və onların qohumları.
► Cinayət mühakiməsi və ictimai səhiyyə
sahəsində narkotik maddə istifadəsi ilə
bağlı məsələlər üzrə məsul
olan qərar qəbul edənlər.
► Həbsxananın tibbi və qeyri-tibb heyəti.
► Cinayət mühakimə sistemi ilə birgə
narkotik maddə aludəçilərinə xidmət
göstərən Vətəndaş Cəmiyyəti
Təşkilatları.

Layihə necə işləyəcək?

► Ermənistan, Gürcüstan, Moldova
Respublikası və Ukrayna arasında
cəzaçəkmə müəssisələrində sıxlıq,
həbs qəti imkan tədbirlərinə
alternativlər və reabilitasiya məsələləri
üzrə regional əməkdaşlığın qurulması
və faydalı təcrübələrin
bölüşdürülməsi.
► Avropa standartlarına uyğun şəkildə
Gürcüstanda cəzaçəkmə
müəssisələrində sıxlıq və həbs qəti
imkan tədbirlərinə alternativlər üzrə
dövlət siyasətinin yaxşılaşdırılması.
► Moldova cəzaçəkmə müəssisələrində
narkotik maddə aludəçiliyinin müalicəsi
və reabilitasiya xidmətlərinin
gücləndirilməsi və şaxələndirilməsi.

Layihə üzrə fəaliyyətlər

► Müvafiq Nazirliklər, Penitensiar Xidmət
İdarələri, Beynəlxalq Tərəfdaşlar və
Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları ilə
yaxın əməkdaşlıq və partnyorluq
çərçivəsində.
► Cinayət mühakiməsi, səhiyyə və insan
hüquqları sahəsində siyasət, təcrübə
və elmi əlaqələndirərək.
► Regional əməkdaşlıq, koordinasiya və
faydalı təcrübələrin müzakirəsi və
mübadiləsi üçün çoxistiqamətli forumun
yaradılması ilə.

► Həbs qəti imkan tədbirlərinə
alternativlər üzrə çalışan
Gürcüstanın qərar qəbul edənləri
üçün fəaliyyət planının hazırlanması
üçün dəyirmi masaların keçirilməsi
və araşdırmaların aparılması.
► Ermənistan, Moldova və Ukrayna
cəzaçəkmə müəssisələrində
narkotik maddə aludəçilərinin
müalicə xidmətlərinin
yaxşılaşdırılması üzrə
seminar və təlimlər.
► Moldova Respublikasında Terapevtik
İcmaları yerləşdirmək üçün həbsxana
kameralarının bərpası.
► Cinayət mühakiməsinin narkotik
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maddə aludəçilərinə reaksiyalarını
yaxşılaşdırmaq məqsədilə faydalı
təcrübələrin, mövcud regional və
dövlət strategiyalarının mübadiləsi
üzrə beynəlxalq konfranslar.

Bu layihənin dəyəri nə qədər olacaq?
► Layihənin ümumi büdcəsi 400.000 Avro
təşkil edir

Layihə üçün kim cavabdehdir?
Layihə Avropa Şurasının Narkotik Maddə
İstifadəsi və Narkotik Maddələrin
Qanunsuz Dövriyyəsi ilə Mübarizə üzrə
Əməkdaşlıq Qrupu (Pompidou Qrup)
tərəfindən həyata keçirilir

Layihənin müddəti
► Proqram 1 Yanvar 2015- 31 Dekabr
2017 tarixlərini əhatə edir
► Layihə 10 Yanvar 2015-ci ildə
yaradılıb

Layihənin müddəti
► Thomas Kattau, Proqram meneceri,
Thomas.Kattau@coe.int
► Robert Teltzrow, Layihə üzrə baş
məsləhətçi, Robert.Teltzrow@coe.int

2014-cü ilin aprel ayında Avropa İttifaqı və Avropa Şurası Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələriErmənistan, 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.

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

