
EU4Digital Şərq Tərəfdaşlığı regionunda 
rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində etimad 
xidmətlərinin inkişafına və vacib əhəmiyyət 
daşıyan infrastrukturun daha dayanıqlı 
olması üçün kibertəhlükəsizliyə dəstək 
verir.

EU4Digital təşəbbüsünün Etimad və Təhlükəsizlik şəbəkəsinin əsas 
məqsədi etimad xidmətlərinin tanınması prosesində potensial problemləri müəyyən 
etmək və bu problemlərin aradan qaldırılması üçün əməli fəaliyyət planı və dəstək 
təklif etməkdir. 

Rəqəmsal etimad və ki-
bertəhlükəsizlik rəqəmsal 
iqtisadiyyatın və cəmiyyətin 
bütün digər cəhətlərinə 
dəyərini etibarlı şəkildə 
təmin etmək imkanı verir.

Elektron identifikasiya  
və elektron imza

Aİ və Şərqi tərəfdaş ölkələri arasında elektron 
identifikasiyanın qarşılıqlı tanınması üzrə ümumi 
tələblərin müəyyənləşdirilməsi.

Şərqi tərəfdaşlıq ölkəsi və Aİ ölkələri arasında elektron 
imza üzrə pilot layihələrin hazırlanması və tətbiqi.

Mümkün tələblərin müəyyənləşdirilməsi və 
vətəndaşlar və müəssisələr üçün transsərhəd 
qarşılıqlı tanınmada elektron imzanın istifadəsinə təsir 
edən boşluqların təyin edilməsi.

Tərəfdaşlıq ölkələri üçün milli yol xəritələrinə daxil 
ediləcək ümumi qaydaları müəyyənləşdirmək 
üçün əldə olunan nəticələrin tətbiqi.

Kibertəhlükəsizlik
Tərəfdaşlıq ölkələrində kibertəhlükəsizlik tədbirlərinin 
təhlilində resurs çatışmazlığı, lazımi qədər maliyyənin 
olmaması, qüvvədən duşmuş qanunvericilik, risklərin 
kifayət qədər qiymətləndirilməməsi və qeyri-kafi vəziyyət 
olan fəaliyyət planları kimi problemlər vurğulanıb.

Təlimatlarda kibertəhlükəsizlik sahəsində tədbirlərin 
hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə dair tövsiyələr 
yer alır.

Onun köməyilə tərəfdaş ölkələr arasında daha güclü 
və daha dayanıqlı kiberməkanın yaradılmasına 
töhfə vermək və şəbəkə məlumat sistemlərində fasilə 
və ya qəfil çökmələr riskini azaltmaq mümkün olacaq.

EU4Digital Cyber tərəfdaşlıq ölkələrinin kiber 
hücumlara qarşı dayanıqlığının və ədalət mühakiməsi 
orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsinə töhfə verir.

Etimad və təhlükəsizlik

2020-ci il aprel-sentyabr ayları, Ukray-
na - Moldova və Ukrayna - Esto-
niya arasında elektron imza üzrə pilot 
layihələr.
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Rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində Etimad və Təhlükəsizliyi inkişaf 
etdirməklə, Aİ müəssisə və vətəndaşların elektron əməliyyatları 

həyata keçirmək prosesini  asanlaşdırır, onların daha təhlükəsiz, 
sürətli və ucuz olmasını təmin edir, o cümlədən telekommunikasiya, 

enerji, nəqliyyat və ya bankçılıq sahələrində vacib əhəmiyyət 
daşıyan rəqəmsal infrastrukturun dayanıqlığının artmasına 

töhfə verərək daha güclü, daha dinamik iqtisadiyyatın və 
istehlakçıların inamının artmasını təmin edir.

Rəqəmsal etimad və kibertəhlükəsizlik 
tədbirlərinin məqsədi, müasir 21-ci əsrdə olan 
cəmiyyətdə iki ölkə arasında rəqəmsal 

iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradan 
rəqəmsal etimad xidmətlərinin 
tanınmasına imkan verə biləcək 

proseslər, vasitələr və texnologiyaların olduğunu 
sübut etmək məqsədi daşıyır.

Rəqəmsal etimad xidmətləri və 
rəqəmsal identifikasiya xidmətləri, 

müasir cəmiyyətlərə fərqli coğrafi 
bölgələrdə sosial əlaqələrin 

sürətləndirilməsinə və etimadın 
qurulmasına, eləcə də fərdi şəxslərə və 

şirkətlərə daha az əməliyyat xərcləri ilə 
dəyər yaratmağa kömək edir.

Elektron imzanın pilot formatında tətbiqi 
iki Şərqi tərəfdaş ölkəsi (Ukrayna və Moldova) 

və Aİ-yə üzv dövlət ilə Şərqi tərəfdaş ölkəsi 
(Ukrayna və Estoniya) arasında transsərhəd 

elektron imza üzrə əməliyyatı sınaqdan keçirmək 
məqsədi daşıyır. Məqsəd pilot layihə zamanı 
verilmiş elektron imzaların transsərhəd 

qarşılıqlı tanınmasına nail olmaq, qabaqcıl 
təcrübələri müəyyənləşdirmək və transsərhəd 
qarşılıqlı tanıma ilə bağlı hazırlığa nail olmaq 
üçün zəruri pilot layihə sonrası tədbirlər üzrə 

fəaliyyət planı təmin etməkdir.

ŞT ölkələri hazırda Aİ-yə üzv ölkələr tərəfindən 
tətbiq olunan texnologiyalara uyğun 

texnologiyalardan istifadə edərək 
etimad və elektron identifikasiya 
xidmətlərinin əksəriyyətini təklif edirlər. 

Xidmətlərin göstərilməsi üsulları arasındakı əsas 
fərqlər hər bir ölkədə mövcud olan normativ-

hüquqi baza ilə müəyyən edilir.

Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin əksəriyyəti milli 
ehtiyaclar və tələblərə əsaslanaraq etimad və 

elektron identifikasiya xidmətləri ilə əlaqəli 
normativ-hüquqi bazalar qəbul etmişdir.

Şərqi tərəfdaş ölkələri kibertəhlükəsizlik 
sahəsində müxtəlif yetkinlik səviyyələrini 

nümayiş etdirir - bəziləri hələlik ilk milli 
kibertəhlükəsizlik strategiyaları hazırlamaq 

mərhələsindədir, bəziləri həmin strategiyaları 
yenidən işləyib hazırlayır və yeniləyir, bəziləri 

milli və sektoral kompüter insidentlərinə cavab 
qruplarına (CERT) malikdir, digərləri isə onları 

təsis etmək mərhələsindədir.

EU4Digital Etimad və təhlükəsizlik: mühüm faktlar diqqət 
mərkəzində


