GƏNCLƏR SEKTORU
STRATEGİYASI 2030

Gəncləri Avropa Şurası
dəyərlərinə cəlb etmə

İstənilən demokratik
cəmiyyətin davamlılığı
onun gənclərinin
yaradıcılığına,
dinamizminə, sosial
məsələlərdə iştirakına
və bacarıqlarına
əsaslanır

Gənclərin (gənc liderlər və
gənc işçilər) bacarıqlarının
gücləndirilməsi.
Gənclərin vətəndaş
cəmiyyətinin inkişafına
maddi dəstək.
Gənclər siyasəti sahəsində
keyfiyyətin inkişafı və
standartların yaradılması.

Avropa Şurasının
standartlarına əsaslanan
gənclər siyasətinin
hazırlanması və
tətbiqi üzrə panAvropa səviyyəsində
hökumətlərarası
əməkdaşlıq.

Baxışımız
►

Prinsiplərimiz
►
►
►
►
►
►
►
►

Xüsusən gənclər
siyasəti sahəsində
məşvərətçi missiyalar
və digər çoxtərəfli
və ikitərəfli dəstək
tədbirləri ilə üzv
dövlətlərə yardım.

Gənclər sektorunun məqsədi “Avropa Şurasının
əsas dəyərlərinin (insan hüquqları, demokratiya və
qanunun aliliyi) bütün Avropada gənclər tərəfindən
dəstəklənməsinə, müdafiəsinə, təşviqinə və
onlardan faydalanmasına imkan verməkdir.”

qarşılıqlı hörmət
inam
cəlb etmə
davamlı öhdəlik
iştirak
bərabərlik
şəffaflıq
əməkdaşlıq

Avropa Şurasının 2030 gənclər
sektoru strategiyası üzrə
CM/Res(2020)2 saylı Qətnaməsi

Missiyalarımız
►

►

►

Gənclərin iştirakını genişləndirmə
… Beləcə gənclər iştiraklı idarəetmə
və məsuliyyətə dəstək üçün geniş
sosial və siyasi konsensusa
əsaslanaraq bütün səviyyələrdə
qərarların verilməsində anlamlı
şəkildə iştirak etsin.

Prioritetlərimiz
►

Gənclərin hüquqlara çıxışını
gücləndirmə
… Beləcə gənclər və gənclərin
vətəndaş cəmiyyətlərinin bütün
formaları konkret siyasətlər,
mexanizmlər və qaynaqlar da daxil
olmaqla bütün hüquqlarından və
azadlıqlarından faydalanmaq üçün
münbit mühitə güvənsin.

►

Gənclərin biliklərinin artırılması
… Beləcə gənclərin demokratik
iştirakı bilik və ekspertiza yaradan
praktika ortaya qoyan cəmiyyətlər
tərəfindən dəstəklənsin.

►

►

►

Plüralist demokratiyanın
canlandırılması
Gənclərin hüquqlara çıxışı
Dinc və hər kəsi bir araya
gətirən cəmiyyətlərdə birgə
yaşama
Gənclərin işi

Vasitələrimiz
►

►
►

Birgə idarə edilən ictimai qurumlar
Strasburqda və Budapeştdə Avropa
Gənclik Mərkəzləri
Avropa Gənclik Fondu
Gənclər sahəsində Avropa
Komissiyası ilə tərəfdaşlıq

Birgə idarə edilən sistem vasitəsilə yaxşı
idarəetmə və gənclərin iştirakı, qərarların
verilməsi üçün gəncləri və hökumət
nümayəndələrini bir araya gətirmə, gənclər
sahəsində bütün Avropaya xas konsensusu
yaratmaq üçün əsas platformanın təşkili
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Avropa Şurası qitənin insan hüquqlarını müdafiə edən
aparıcı təşkilatıdır. Avropa İttifaqına üzv olan bütün
dövlətlər daxil olmaqla, təşkilat 47 üzv dövlətdən ibarətdir.
Avropa Şurasının bütün üzv dövlətləri insan hüquqları,
demokratiya və qanunun aliliyini qorumağı nəzərdə tutan
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını imzalamışdır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Konvensiyanın
üzv dövlətlərdə tətbiq edilməsinə nəzarət edir.

