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Хартия: Төбəк теллəре
һəм азчылык теллəренə
тавыш бирү хокукын бирү

Телне куллану аны көчле итə. Югалтмас
өчен телне кулланыгыз!

К

үпчелек Европа дəүлəте территориялəрендə, күпчелекнең теленнəн
аерылып торган телдə сөйлəшүче аерымланган кешелəр төркемнəре
бар. Андый төбəк тел яисə азчылык тел иялəре саны киң чиклəр
арасында үзгəрə, шулай ук аларның аерым дəүлəтлəрдə булган хокук торышы
кебек. Лəкин аларны барысын да үзлəренең килəчəгенə карата югары яки
түбəн дəрəҗəдəге билгесезлек берлəштерə.
Төбəк теллəре яисə азчылык теллəренең Европа Хартиясе — дөньядагы
бердəнбер килешү, ул традицион төбəк теллəре яисə азчылык теллəренең
саклануын һəм үсешен тəэмин итə.
Телнең сүнү барышын туктатырга була һəм хəтта кирегə борырга була, бу
хакта төрле ил мисаллары дəлилли, аларның гаилəлəрендə һəм
төбəклəрендə традицион рəвештə сөйлəшкəн телне яшь буын өйрəнə һəм
куллана.
Лəкин һəрбер Европа теле белəн дə эш бу рəвештə бармый. Бер рəт тел
иялəре саны өзлексез кими. Бу тенденцияне кирегə бормасак, ул һичшиксез
моңа кадəр гасырлар буена традицион рəвештə кулланылган һəм төбəкнең
аерылгысыз өлеше булган теллəрнең үлүенə китерер.

Төбəк теллəре яки азчылык теллəре
Хартия күпчелек халык сөйлəшкəн тел/теллəргə кагылмый, хэтта тел
иялəре саны аз булса да. Мигрантлар теле яки дəүлəт теле
диалектлары төбəк теле яисə азчылык теллəре дип саналмый.

Телне көндəлек тормышта куллану
Хартиядə көндəлек тормышта төбəк теллəр яисə азчылык теллəрне
саклау һəм үсеш өчен ярдəм күрсəтү буенча төгəл кулланма бар.
Дəүлəтлəрдəн бу теллəрдə белем алуны тəэмин итү, хезмəтлəр
күрсəтү, шулай ук пресса, радио, телевидение һəм яңа массакүлəм
мəгълүмат чаралары, һəм шулай ук административ хезмəтлəрне
тəэмин итү сорала.
Хартия төбəк теллəрне һəм азчылык теллəрне көндəлек тормыштагы
бөтен юнəлешлəрдə куллануга ярдəм итə, урам билгелəреннəн алып,
сəламəтлекне саклау һəм дəүлəт хакимияте органнары белəн
бəйлəнешкə кадəр.

Тел куллануга төп роль бирелə
Төбəк теллəр яисə азчылык теллəре иялəре үз теллəренə ярдəм
күрсəтəлəр, аларны иҗтимагый һəм шəхси тормышның төрле
өлкəлəрендə куллану юлы белəн. Бары тик көндəлек актив кулланылуы
аркасында гына тел яши һəм үсеш ала ала.

Җəмəгать тəртибен һəм үзара килүшене тəэмин
итүгə кертем
Төбəк теллəргə яки азчылык теллəренə хөрмəт һəм аларны куллануга
булышлык тиешле иллəрдəге рəсми теллəр белəн һəм аларны өйрəнү
кирəклеге белəн каршылыкка керми. Киресенчə: төбəк теллəрне яки
азчылык теллəрен тану һəм алар иялəрен хөрмəтлəү һəм мəдəният
теллəре белəн бəйле булу җəмгыятьтə үзара аңлашу дəрəҗəсен
арттырырга булыша.
Теллəрне һəм теллəр мəдəниятын хөрмəт итү берлəштерү чарасы
булып тора, ил бүлешү чарасы булып түгел. Бу төрле тел һəм
мəдəнияте булган кешелəрне берлəштерүнең иң яхшы, ə еш кына
бердəнбер ысулы.

Европа дəүлəтлəре өчен гомуми структура
Хартия азчылык теллəрен саклауга юнəлтелгəн һəм мəҗбүри көчкə ия
булган бердəнбер халыкара документ. Документ катнашучы иллəргə
тел сəясəтен эшлəп чыгару өчен халыкара дəрəҗəсендə танылган
гомуми структураны бирə.
Хартия һəм милли азчылыкны саклау турындагы Кысалы килешү
Европа Шурасының милли азчылыкны саклауны тəэмин итүгə озак
вакытлы омтылышын күрсəтə.

Дəүлəтлəр һəм НПО арасында хезмəттəшлек
өчен платформа.
Тел саклау өлкəсендəге сəясəт тиешле тел иялəре белəн хезмəттəшлек
кысаларында гына булдырыла ала. Андый үзара хезмəттəшлек бөтен
якларга файдалы. Хартиянең уңышлы тормышка ашырылуы хакимият
һəм гражданлык җəмгыятенең тар əңгəмə алып бару мөмкинлегеннəн
тора.

Мөһим адым — мониторинг
Дəүлəтлəр белəн Хартия кагыйдəлəрен үтəү процессына регуляр
мониторинг үткəрү, килешүнең үсеше булган эффектив документ булуын
гарантияли. Инде башлангыч этапларында мониторинг барышының
нəтиҗəлəре булып хакимиятнең үз тел сəясəтенең потенциалы һəм
кимчелек яклары турындагы хəбəрдарлыкның үсүен билгелəргə була.
Мониторинг шулай ук хакимият һəм тиешле тел иялəре арасында
файдалы элемтəлəр булдырырга булыша. Моннан тыш, элемтəлəр
төрле тел төркемнəре арасында урнаштырыла.

Хартия йогынтысы
Хартия тормышка ашырылуның башлангыч этапларында ук уңай
үзгəрешлəргə ирешеп булды. Тормышка ашырылу дəверендə бик күп
өстəмə проблемалар хəл ителде. Хартия бөтен теллəрне саклау һəм
аларның үсешен арттыруда процесс йөрткече булып тора, ул
Европаның лингвистик күптөрлелеген үстерергə мөмкинлек бирə.

Хартия
процессы
Процесска өч төп партнер
кертелгəн:
- Европа Шурасы
- дəүлəт
- НПО/тел иялəре вəкиллəре

Конструктив эңгəмə

Х

артия Европа Шурасы белəн булдырылган һəм өзлексез
мониторинг объекты булган килешү.

Европа Шурасы булдырган күпчелек килешүлəр белəн кебек,
мониторинг ике дəрəҗəле ысул кулланып эшлəнə. Беренче дəрəҗəдə
ил үзе килешүне тормышка ашыруы турында белдерə.
Икенче дəрəҗə Европа Шурасы Комитет министрлыгы белəн сайланган
бəйсез экспертлар Комитеты тарафыннан уздырылган мониторинг
нəтиҗəлəренə нигезлəнə.
Мониторинг процессына бөтен яклар катнаштырылган: Европа
Шурасы, милли хакимият һəм НПО/тиешле теллəр иялəре вəкиллəре.
Бу бөтен якларны өзлексез əңгəмə өчен мəйданчык белəн тəэмин итə
һəм тел иялəренə тормышка ашыру барышында төп рольне тəэмин итə.

Дəүлəт
Дəүлəт, Хартиянең III-нче Өлеше (68 йөклəмəдəн ким дигəндə 35)
нигезендə сакланган теллəргə карата төрле йөклəмəлəр билгелəп
Хартияне раслый һəм кулын куя.
Раслаганнан соң бер ел дəвамында дəүлəт Хартиянең III-нче Өлеше
нигезендə үткəрелгəн сəясəте турында һəм дəүлəт белəн кабул ителгəн
III-нче Өлеш кагыйдəлəрен үтəү максатыннан кулланган чаралары
турында беренче отчет тəкъдим итə. Килəсе отчетлар өч ел саен
бирелə. Гадəттə дəүлəт отчетны төбəк теллəре яисə азчылык теллəре
иялəре вəкиллəре белəн килешеп əзерли. Бу тəкъдим ителгəн тəҗрибə,
чөнки ул үзара аңлашканлык дəрəҗəсен күтəрə һəм күп очракларда
проблемаларны хəл итергə булыша.
Дəүлəт периодик отчетларны нəшер итəргə бурычлы. Ул шулай ук
Хартия төенендə нəшер ителə.
Европа Шурасы Хартияне раслауга əзерлəнүдə дəүлəткə булышу өчен
семинар һəм киңəшмəлəр оештыра ала. Дəүлəт үзе шулай ук отчетлар
əзерлəгəн вакытта һəм аларны тарату барышында киңəшмəлəр
оештыра ала. Андый семинар һəм киңəшмəлəр шулай ук Европа
Шурасы министрлар Коммитеты белəн кабул ителгəн рекомендациялəр
һəм экспертлар Комитетының эксперт отчеты турындагы мəгълүматны
тарату кысаларында оештырыла алалар.

НПО/тел иялəре вəкиллəре
НПО һəм бүтəн тиешле тел иялəре вəкиллəре Европа Шурасына
(Хартия Секретариаты аша) һəм дəүлəткə Хартияне тормышка
ашыруга кагылган сораулар турындагы мəгълүмат бирү өчен төрле
вакытта чакырыла алалар. Алар шулай ук дəүлəт белəн бирелгəн
отчетларны əзерлəүгə актив катнашырга чакырылалар.
Отчет бирелгəннəн соң була торган мониторинг барышында НПО һəм
тел иялəре вəкиллəре белəн консультациялəр үткəрелə. Эш
барышында алар шулай ук килешүне тормышка ашыруга кагылучы
туган сораулар турында Хартия Секритариятын актив белдереп тору
өчен инициатива күрсəтергə мөмкин.

Экспертлар Комитеты
Хартия кагыйдəлəрен куллану регуляр мониторингы Экспертлар
Комитеты белəн үткəрелə. Комитет дəүлəт белəн бирелгəн һəрбер
отчетны тикшерə һəм Европа Шурасы мистрлар Комитеты өчен бəялəү
отчетын тəкъдим итə.
Закон нигезендə дəүлəттə эшчəнлек алып барган органнар һəм
оешмалар дəүлəт белəн кабул ителгəн йөклəмəлəргə бəйлəнеше
булган сорауларга экспертлар Комитеты игътибарын җəлеп итə алалар.

Бəялəү отчетын əзерлəгəн вакытта Комитет вəкиллəре шулай ук
дəүлəткə мөрəҗəгать итəлəр, җаваплы идарəдəн һəм тиешле тел
иялəре вəкиллəреннəн өстəмə мəгълүмат алу өчен (танышу
максатыннан сəфəр). Андый тəҗрибə килешүнең үсеш алган эффектив
коралы булуын гарантияли.

Министрлар Комитеты
Экспертлар Комитеты уздырган анализ нəтиҗəлəре нигезендə,
министрлар Комитеты (Европа Шурасы əгъзалары булган иллəрнең чит
ил эшлəре министрларыннан торган) Хартияне раслаган дəүлəтлəргə
киңəшлəрен тəкъбир итəлəр. Министрлар Комитеты киңəшлəре
килешүнең иң йогынтылы коралы булып торалар. Ачыкланды,
дəүлəтлəр, аларның күбесенең сəясəтенə йогынты ясаган, киңəшлəргə
игътибар белəн карыйлар.

Үтə күренмəле тəҗрибə
Хартия кысаларындагы процесс үтə күренмəле. Дəүлəт отчетлары (өч
ел саен бирелə торганнар), экспертлар Комитеты бəялəү отчетлары
һəм министрлар комитеты киңəшлəре министрлар Шурасы төенендə
рөхсəтле, һəм алар белəн һəрбер кеше таныша ала.

Хартия ике сүздə

Хартия структурасы
I өлеш
Хартиянең беренче өлешендə аның куллану өлкəсе билгелəнгəн.
II өлеш
Хартиянең икенче өлешендə «Хартия рухы» чагылган. Ул төбəк теллəр
яисə азчылык теллəренең мəдəни байлык чагылышы сыйфатында
танылуында гыйбарəт. II өлеш кагыйдəлəре дəүлəттə традицион рəвештə
булган барлык теллəргə кагыла.
III өлеш
Дəүлəт һичшиксез III өлешнең кагыйдəлəренə җентеклерəк кертелгəн
теллəрне билгели. Һəр тел өчен дəүлəт 68 кагыйдəнең 35 кагыйдəсен
кулланырга бурычлы.
IV өлеш
Хартияне тормышка ашыру процессының төп өлеше булып Хартияне
куллану мониторингы булып тора. Мониторинг һəм куллану турындагы
бүтəн сораулар IV өлештə билгелəнгəн.
V өлеш
Хартиянең үз көченə керүе һəм кул кую һəм раслау белəн бəйле сораулар
Хартиянең V өлешендə билгелəнгəн.

II ӨЛЕШ
БАРЛЫК ТЕЛЛƏРГƏ КАРАТА КУЛЛАНГАН ПРИНЦИПЛАР ҺƏМ
МАКСАТЛАР
II өлеш кагыйдəлəре илдə традицион рəвештə булган барлык төбəк
теллəргə һəм азчылык теллəренə кагылалар, дəүлəт бу телне тулырак
өлеше нигезендə саклау өчен сайланган яки сайланмаган булуыннан
бəйсез рəвештə.
II өлеш нигезендə түбəндəге төп принциплар кулланыла:
· Хартия нигезендə төбəк теллəрне яисə азчылык теллəрен мəдəни
байлык чагылышы дип тану һəм андый теллəрнең үсеше өчен
тəвəккəл гамəллəр куллану кирəклеге ята. Күпчелек дəүлəтлəр
Хартиягə моңарчы дəүлəтнең мəдəни һəм лингвистик мирасы өлеше
булып танылмаган теллəрне саклау һəм аларның үсешен тəэмин итү
өчен кул куйдылар.
· Хартия шулай ук дəүлəтлəргə һəрбер төбəк телнең яисə азчылык
теленең географик районын хөрмəт итергə мəҗбүр итə. Андый
принцип тəҗрибəдə куллана, мəсəлəн, əгəр дəүлəт административ
чиклəрен үзгəртергə планлаштырса һəм бу үзгəртү төбəк теллəр яисə
азчылык теллəренең үсешенə киртə куйса.
· Хартиянең төп принцибы булып телнең бары тик шəхси сферада
гына куллану белəн чиклəнергə тиеш түгеллеге тора. Телнең
иҗтимагый тормышта куллануга стимул бирелергə тиеш. Бу принцип
нигезендə дəүлəт һəм җирле хакимият телнең яңа куллану өлкəлəрен
булдыралар, алар арасында белем бирү, административ идарə итү,
хөкем системасы, массакүлəм мəтьбугат чаралары һəм икътисад.
· Белем алу төрле тел үсешенең бөтен дəрəҗəдə иң мөһим факторы
булып тора. Хартия дəүлəтлəрдəн төбəк теллəрне яисə азчылык
теллəрен укыту яки өйрəнү өчен тиешле формалар һəм чаралар
тəкъдим итəргə талəп итə. Шулай итеп, күпчелек очракта телдə белем
алу яки телне укыту аерым дисциплина сыйфатында таэмин итүне
яхшырту тəэмин ителə, алар арасында Хартиянең җентеклерəк III
өлеше кысаларында сакланмаган теллəр дə бар.

· Телнең үсеше һəм саклавына юнəлтелгəн Хартия Рухы теллəр
үсеше өчен уңай һəм конструктив чишелешлəр табарга чакырылган. Бу
дəүлəтнең барлык лингвистик төркемнəр арасында үзара ризалык
тəэмин итүен талəп итə, алар күпчелек тел иялəре, төбəк тел яисə
азчылык теле иялəре булса да. Хартия нигезендə телгə карата хөрмəт,
аңлау һəм толерантлык яталар. Лəкин Хартия шулай ук дəүлəттəн
нигезсез чиклəүне, чыгармаларны яки тел куллануга өстенле
мөнəсəбəтне тыярга талəп итə.
· Массакүлəм мəгълүмат чаралары роле бүтəннəргə, аларның
мəдəниятына һəм теленə хөрмəтнең һəм үзара аңлауның үсеше өчен
бик мөһим. Хартия массакүлəм мəгълүмат чараларын бу максатка
омтылышларын стимуллаштырырга мəҗбүр итə.
· Күпчелек очракта тел бер дəүлəттə төбəк тел яисə азчылык теле
булып тора, шул ук вакытта башка дəүлəтлəрдə ул шулай ук куллана
һəм хəтта өстенлеккə ия. Хартия дəүлəтлəргə трансчикле алышуны
актив үстерергə мəҗбүр итə. Бу алышуның төрле төрлəренə кагыла,
алар арасында массакүлəм мəгълүмат чараларының файдалана
алырлык булуы, мəдəни контактлар яки тел өйрəнү өчен курс булдыру
максатыннан хезмəттəшлек.

III ӨЛЕШ
ИҖТИМАГЫЙ ТОРМЫШНЫҢ 7 СФЕРАСЫНДА 98 ЧАРА
САЙЛАУ

Х

артиянең III өлешендə 68 статья күрсəтелгəн, аларда бу өлеш
нигезендə сакланырга дип билгелəнгəн теллəргə ярдəм күрсəтү
өчен 98 чара тасвирланган. Һəрбер телгə ким дигəндə 35 шарт
һəм ким дигəндə иҗтимагый тормышның 6 сферасы кулланырга тиеш.
Лəкин, Хартия рухын чагылдырып, күпчелек андый теллəр өчен
дəүлəтлəр кимендə талəп ителгəннəн күберəк йөклəмəлəр
сайладылар. Тəҗрибəдə, мəсəлəн, бу түбəндəгелəрне аңлата ала:

Белем бирү
· Тел иялəре балаларын тулысынча алар теллəрендə белем бирүне
тəэмин иткəн яки, ким дигəндə, мəктəпкəчə белеменнəн университет
белеменə кадəр тиешле дəрəҗəдə аерым дисциплина сыйфатында тел
өйрəнү өчен, мəктəпкə бирə алалар.
· Дəүлəт мондый белем бирүне, һəм шулай ук укытучыларның
тиешле əзерлеген тəэмин итергə тиеш.

Хөкем
· Тел иялəре хөкем барышында, телдəн яки язма тəрҗемəче өчен
өстəмə чыгымнарсыз, үз теллəрен кулланырга мөмкин.
· Дəүлəт тиешле телдəге документларның хөкемдə хакыкый булуын
гарантиялəргə мəҗбүр.

Административ органнар белəн үзара бəйлəнеш
· Тел иялəре үз теллəрендə формаларны тутыра алалар һəм
хакимият органнары белəн язылыш алып бара алалар, үз исемнəрен
һəм географик атамаларны үз теллəрендə куллана алалар, һəм
аларның теллəре знакларда һəм күрсəткечлəрдə куллана.
· Дəүлəт тиешле телдə эшлəү өчен административ органнарның
компетенциясен тəэмин итергə тиеш.

Массакүлəм мəгълүмат чаралары
· Тел иялəре үз теллəрендə радио һəм телевидение каналларын
кулланалар яки, дəүлəт хезмəтлəре яисə хосусый оешмалар белəн
тапшырыла торган программаларны үз теллəрендə регуляр
тыңлыйлар/карыйлар, шулай ук алар газеталар укыйлар һəм азчылык
телендə аудиовизуаль əсəрлəр белəн куллануга мөмкинлеккə ия.

· Дəүлəт дəүлəт тапшырулары кысаларында тиешле телдə
тапшырулар алып барышын тəэмин итергə яки андый хезмəтлəрне
күрсəтүче хосусый оешмаларга ярдəм күрсəтергə бурычлы, һəм шулай
ук башка массакүлəм мəгълүмат чараларына тиешле ысуллар белəн
булышырга, мəсəлəн, интернет челтəрендə.

Мəдəни чаралар
· Тел иялəренең мəдəни чараларын, китапханə һəм аларның
теллəрендə бастырылган китаплар куллануга мөмкинлеклəре бар;
телдə терминология үсеше тəэмин ителə.
· Дəүлəт төрле мəдəни чараларына ярдəм күрсəтү ягыннан финанс
ярдəм һəм хуплау тəэмин итергə тиеш, һəм тел иялəре мəдəни
чараларын планлаштырыр өчен чакырылачакларына гарантия бирергə
тиеш.

Икътисади һəм иҗтимагый тормыш
· Тел иялəре телне иҗтимагый ярдəм эзлəү өчен куллана алалар;
телне куллану икътисади тормышның бөтен сфераларында куллана.
· Дəүлəт эш урыннарында телне куллану чиклəүлəрен бетерергə
бурычлы, əгəр алар практика сəбəплəре белəн акланмасалар.

Дəүлəт арасындагы алмашулар
· Тел иялəре дəүлəт арасындагы телевидение һəм радио
хезмəтлəре белəн, уртак мəдəният чаралары һəм башка мөмкинлеклəр
белəн куллана алалар, бу теллəр кулланган күрше иллəре белəн
чиклəрнең ачык булулары аркасында мөмкин.
· Дəүлəт дəүлəт арасы чараларына ярдəм күрсəтергə йөклəмə ала,
кирəк булган очракларда күрше иллəре белəн килешүлəр төзеп.

Хартия
кешелəрнең
көндəлек
тормышын уңай
якка үзгəртə
Күпчелек мөнəсəбəтлəрдə
Хартия төбəк теллəре яисə азчылык
теллəренең көндəлек торышына тəэсир ясый.

Тел иялəре мөһим роль уйнарга тиеш

Т

өбəк теллəре яисə азчылык теллəренең үсешен һəм аларны
саклауны тəэмин итү процессы итеп Хартия холкын аңлау бик мөһим.
Һичшиксез, бу процесста, Хартия белəн саклау тəэмин ителүче
теллəрнең көндəлектə куллануы бик зур роль уйный. Телнең килəчəге аны
көн саен шəхси һəм иҗтимагый тормышта куллануыннан тора. Ул белем
алу мөнəсəбəтендə сайлауга, мəдəни чаралар һəм массакүлəм мəгълүмат
чараларындагы көндəлек куллануга таяна. Ул төбəк теллəре яисə азчылык
теллəренең мөмкин булган җирлəрлəрдə куллану өстенлеген күрсəтүгə
бəйле – административ хезмəтлəр күрсəткəндə һəм хакимият органнары
белəн бəйлəнештə. Көндəлектə кулланусыз бүтəн тырышлыклар
мəгънəсез булачаклар.
Түбəндə Хартиянең кешелəрнең көндəлек тормышын уңай якка үзгəртүнең
берничə мисалы күрсəтелгəн:
Алар үз теллəрен өйрəнə алалар һəм мəктəптə ул телдə сөйлəшə
алалар
Алар үз теллəрендə рəсми формаларны тутыра алалар
Урам знаклары һəм географик атамалар алар телендə тəкъдим ителə
Алар үз теллəрендə радио тыңлыйлар, телетапшырулар карыйлар
һəм газета укыйлар
Алар үзлəренең мəдəниятлары чагылышын тапкан актив мəдəни
тормышта яшилəр, - əдəбият, театр, концерт, фестивальлəр һəм
видеоматериаллар – үз теллəрендə.

Хартия төенендə сез табачаксыз:
· Төбəк теллəре һəм азчылык теллəре Европа хартиясенең тулы
текстын һəм аңлатмасын
· Хартияне раслаган һəм кул куйган дəүлəтлəр исемлеген
· Хартия кагыйдəлəре кулланган теллəр исемлеген
· Дəүлəтлəрнең периодик отчетларын, Европа Шурасы министрлар
Комитеты белəн тəкъдим ителгəн Экспертлар Комитетының
бəялəү отчетларын һəм киңəшлəрен
· Хартия буенча əдəбият һəм өстəмə ресурсларга сылтамалар
· Периодик отчетлар əзерлəү буенча хакимият органнары
инструкциялəре
· Яңалыклар һəм Хартия кагыйдəлəрен куллану турындагы
мəгълүматлар

Материал төбəк теллəр яисə азчылык теллəре
Европа хартиясе Секретариаты белəн Европа Шурасы
аралашу Дирекциясе белəн бəйлəнештə əзерлəнгəн.

Бу документ Европа Шурасы һəм Европа союзы
арасында бергə оештырган проектлар фондларын
кулланып əзерлəнгəн. Бу документта язылган фикерлəр
Европа союзнын рəсми фикерен тасвирлау өчен
берничек тə кулланыла алмый.
© Фотографиялəр: Европа Шурасы

Европа Шурасы төбəк теллəре яисə азчылык теллəре
Европа хартиясе төбəк яисə милли азчылыкларның
традицион теллəрен саклауга һəм үсешен булдырырга
юнəлтелгəн дөньядагы бердəнбер килешү. Хартия бу
теллəрнең көндəлек тормышта ничек кулланырга
тиешлеге турында төгəл күрсəтмəлəр бирə.
Татар теле Беларусиядə традицион кулланыла торган
теллəрдəн азчылык файдаланучы теллəрнен берсе
булып тора.

Европа Шурасы төбəк теллəре яисə азчылык
теллəре Европа хартиясе Секретариаты
F-67075 Страсбург, Cedex
Телефон: (кабул итү) +33 (0)3 88 41 20 00
minlang@secretariat@coe.int

www.coe.int/minlang

TАТ
Европа Шурасы кеше хокуклары буенча
континенттагы əйдəп баручы оешма. Ул үз
эченə 47 əгъза-дəүлəтлəр кертə, аларның
28 дəүлəте Европа союзы əгъзалары.
Барлык Европа Шурасының əгъзадəүлəтлəре дə кеше хокуклары турындагы
Европа Конвенциясенə кул куйдылар, бу
килешү кеше хокукларын, демократияне
һəм хокук өстенлеген саклауга юнəлтелгəн.
Кеше хокуклары буенча Европа хөкеме
əгъза-дəүлəтлəрдə Конвенциянең үтəлүе
артыннан күзəтə.

Европа Союзы 28 демократик Европа иллəре
арасында икътисади һəм сəяси уникаль
хезмəттəшлек. Аның максаты – аның 500 миллион
гражданныры өчен дуслык, алга бару һəм азатык –
гаделерəк, куркынычсызрак дөньяда. Моны
булдырыр өчен, ЕС иллəре ЕС идарə итү
органнарын булдырдылар һəм үз канунчылыгын
кабул иттелəр. Европа парламенты (Европа
халыкларын тəкъдим итүче), Европа союзы Шурасы
(милли хөкүмəтлəр тəкъдим итүче) һəм Европа
комиссиясе (ЕС гомуми кызыксынуларын тəкъдим
итүче) төп идарə итү органнары булып торалар.
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