MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Azərbaycanın hakim dairələrində korrupsiya ilə
mübarizə və onun qarşısınının alınması istiqamətində
imkanların gücləndirilməsi
Kimlər yararlanacaq?
Layihənin məqsədləri
► Azərbaycan Respublikası Korrupsiya ilə
Mübarizə Komissiyası;
► Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğu
məsələləri üzrə Komissiya;
► Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğu;
► Maliyyə Monitorinqi Xidməti və
Auditorlar Palatası daxil olmaqla, hüquqmühafizə orqanları;
► Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan
universitetləri və tələbələri
► dövlət qulluğu üzrə təlim mərkəzləri; və
► Vətəndaş cəmiyyəti.

Layihə necə işləyəcək?

► Siyasətə dəstək, ixtisaslı bilik və bacarıqların
inkişafı proqramları vasitəsilə dövlət sektorunda
korrupsiya ilə mübarizə və onun qarşısının
alınması istiqamətində idarələrin imkanlarının
gücləndirilməsi;
► Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası və Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın
gücləndirilmiş təlim imkanları;
► Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin gücləndirilmiş hüquq-mühafizə
imkanları;
► Korrupsiyaya qarşı yeni Milli Fəaliyyət Planının
hazırlanmasının dəstəklənməsi; və
► Anti-korrupsiya təlimi dövlət qulluğu və təhsil
sektoruna şamil olunur.

Layihə üzrə fəaliyyətlər

► Qeyd olunmuş layihə hədəflərinin hər birinə
müvəffəq olmaq üçün xüsusi hazırlanmış
qabaqlayıcı, gücləndirici və strateji inkişaf
tədbirləri vasitəsilə;

► Anti-korrupsiya və etik davranış üzrə təlim
proqramlarının inkişafı və Korrupsiya ilə
Mübarizə Komissiyası və Dövləq Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya üçün təlimçilərin təyin
edilməsi;
► Cinayət mühakiməsi orqanları üçün korporativ
cinayət məsuliyyəti, iqtisadi cinayət
araşdırmaları üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq,
çirkli pulların yuyulması və terroristlərin
maliyyələşdirilməsi kimi mövzularda
ixtisaslaşdırılmış təlim kursları.
► Korrupsiyaya qarşı Milli Fəaliyyət Planı
(2016-2019), ekspert məsləhəti,
reallaşdırma-nəzarət alətinin yaradılması
üzrə ictimai müzakirələrə təkan vermək;
► Universitetlər və dövlət qulluğu üzrə təlim
mərkəzləri üçün anti-korrupsiya və etika
üzrə kursların təşkili

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Bu layihənin dəyəri nə qədər olacaq?
► Layihənin ümumi büdcəsi 1.000.000
Avro təşkil edir

Layihə üçün kim cavabdehdir?
► Layihə Avropa Şurası Cinayət əleyhinə
Fəaliyyət Departamentinin İqtisadi
Cinayətlər və Əməkdaşlıq Şöbəsi
tərəfindən həyata keçirilir.

Layihənin müddəti

► Layihə 1 Yanvar 2015-31 Dekabr 2017
tarixlərini əhatə edir

Daha çox məlumat əldə etmək üçün
Layihənin Strasburq heyəti:
► Xanım Yelena
Yolik Administrator
Tel: +33 (0)3 90 21 48 52
E-poçt: Jelena.JOLIC@coe.int
► Xanım Natia
Genti Layihə üzrə
koordinator
Tel: +33 (0)3 90 21 52 06
E-poçt: Natia.JGENTI@coe.int
Layihənin Bakı heyəti:
► Xanım Teodora
LUKOVIÇ- Layihə
Meneceri /Məsləhətçisi;
Əlaqə nömrəsi: +994 12
599 05 25
E-poçt: Teodora.LUKOVIC@coe.int
► Xanım Zəhra
Əhmədova- Layihə üzrə
məsul şəxs
Telefon: +994 12 497 23 34
E-poçt: Zahra.AHMADOVA@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

