MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Cybercrime@EAP III: İctimai/Fərdi Əməkdaşlıq
(Ermənistan, Belarusiya, Gürcüstan, Moldova Respublikası, Ukrayna)
Regional Layihə
Kimlər yararlanacaq?

Layihənin məqsədləri

► Altı Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsinin
Kibercinayətlər üzrə Təhqiqat İdarələri;
► Altı Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsinin
Cinayət Mühakiməsi Orqanları;
► Altı Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsində
qanunvericilik islahatları
üzrə məsul orqanlar;
► Altı Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsində
Xidmət Təminatçıları və Nizamlayıcı
Orqanlar;
► Çoxmillətli Xidmət Təminatçıları;

► Şərq Tərəfdaşlığı regionunda elektron dəlil
və kibercinayət ilə bağlı ictimai/fərdi
əməkdaşlığın gücləndirilməsi
► İctimai-fərdi əməkdaşlığın təşviqi
► Hökumətlərə qanunun aliliyi, gizliliyin
qorunmasına, ifadə azadlığına və fərdlərin
bütün insan
hüquqlarının müdafiəsinə riayət etməklə,
cəmiyyət və fərdləri cinayətə qarşı qoruma
öhdəliyini aşılamaq

Layihə necə işləyəcək?

Layihə üzrə fəaliyyətlər

► Ölkədaxili layihə komandalarının cəlb
olunması ilə;
► İctimai/Fərdi əməkdaşlığın ölkə
daxilində öyrənilməsi və
qiymətləndirilməsi ilə;
► Regional və
beynəlxalq tədbirlərdə iştirak vasitəsilə;
► Layihə üzrə fəaliyyətlər vasitəsilə
(növbəti sessiyaya baxın)

► Məlumat və təcrübəni bölüşmək, qanunlara
əməl olunmasını və insan hüquqlarının
qorunması tədbirlərini gücləndirmək, əminlik
və etibarı artırmaq üçün cinayət mühakiməsi
orqanları, xidmət təminatçıları və digər
müvafiq tərəflər arasında beynəlxalq/regional
iclaslar keçirmək;
► Cinayət mühakimə orqanları və xidmət
təminatçıları arasında əməkdaşlıq
müqavilələrinin
nəticəsinə dəstək məqsədilə, seminarlar,
təlimlər və dövlət səviyyəsində məsləhətlər;
► Onlayn resursun yaradılması (fərdi
sahibkarlıq müəssisələrinin siyasətləri və
şəffaflıq barədə hesabatları, müvafiq
qanunvericilik, mümkün faydalı təcrübələr,
təlim imkanları üzrə)

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Bu layihənin dəyəri nə qədər olacaq?

Layihənin müddəti

► Layihənin ümumi büdcəsi 700.000 Avro
təşkil edir

► layihə 1 Dekabr 2015- 1 Dekabr 2017-ci
il tarixləri arasında icra olunacaq
► layihə 6-7 aprel 2016-cı ildə Kiyev,
Ukraynada start götürəcək

Layihə üçün kim cavabdehdir?

Daha çox məlumat əldə etmək üçün

► Layihə Avropa Şurasının Kibercinayətlər
üzrə Proqramlar İdarəsi tərəfindən icra
olunur;

► Giorgi Yoxadze, Layihə
meneceri
giorgi.jokhadze@coe.int

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.

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

