سياسة حقوق اإلنسان
التمهيد
حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتصرف ؛ غير قابلة للتجزئة ،ومترابطة ومتشابكة .حقوق اإلنسان متأصلة في جميع البشر  ،بغض
النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو األصل العرقي أو اللغة أو الديانة أو أي وضع آخر .تشمل حقوق اإلنسان الحق في أن يعيش
المرء بحرية  ،والتحرر من العبودية  ،دون تعذيب أو ترهيب  ،مع حرية التعبير  ،والحق المتساوي في العمل  ،والتعليم المتاح بسهولة
 ،والعيش باحترام وكرامة .لكل فرد الحق في هذه الحقوق دون تمييز  ،والحكومة مسؤولة عن احترام هذه الحقوق ودعمها وتعزيزها
الرؤية
رؤية جرينس هي عالم يتم فيه تنفيذ مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( )UDHRعالميًا .حيث يتم إعطاء األولوية لالمتثال
الوطني والدولي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان  ،فإنه يحدد التزامات الحكومات بتعزيز وحماية واحترام حقوق اإلنسان والحريات
األساسية لألفراد والجماعات .وهذه االلتزامات منصوص عليها في االتفاقيات بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وبروتوكوالتها ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوالته ؛ والعديد من االتفاقيات الدولية
األخرى لحماية الحقوق والحريات .هذه الحقوق تحتاج إلى التنفيذ على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
الهدف
الهدف هو نظام وطني قوي لحقوق اإلنسان يراقب ويحمي ويفرض حقوق اإلنسان للجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو
التفضيل الجنسي أو غير ذلك من التدابير التمييزية  -وله مشاركة نشطة في هيئات حقوق اإلنسان الدولية والتشريعات واألحكام
والممارسات.
العمل
حقوق اإلنسان العالمية أساسية ويجب احترامها وحمايتها في جميع البلدان ولجميع الناس .الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية والمدنية والسياسية عالمية ومترابطة وغير قابلة للتجزئة .لذلك فإن جرينس يقوم بما يلي:
االلتزام بحقوق اإلنسان
● التصديق على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،واتفاقيات منظمة العمل الدولية ( ، )ILOوإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق السكان األصليين
 ،والصكوك الدولية األخرى  ،ميثاق جرينس العالمي لحماية الحقوق والحريات  ،وتنفيذها في القانون المحلي.
● العمل مع المجتمعات المحلية لتعزيز الوعي بحقوق اإلنسان وضمان حمايتها
● ضمان تزويد مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والهيئات األخرى المنشأة بموجب معاهدات بالموارد الكافية
● الدعوة إلى تعديل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ليشمل الحقوق في بيئة طبيعية صحية وحقوق مشتركة بين األجيال في الموارد
الطبيعية والثقافية.
● ضمان االعتراف العالمي والفعال والمراعاة للمبادئ والروح المعبر عنها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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التصديق على جميع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وااللتزام بها  ،بما فيها بروتوكوالتها االختيارية
التأكد من أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان محمي أيضًا من خالل التشريعات الوطنية الملزمة للحكومة ويتم احترامها وحمايتها
وتعزيزها محليًا
ضمان تكافؤ الفرص للمشاركة في إجراءات اتخاذ القرار التي تؤثر على حياة الناس وبيئاتهم
ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع للجميع

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
● التأكد من الحق في العمل والحق في الحماية االجتماعية في ظروف عادلة ومرضية
● التأكد من أنه لكل فرد الحق في أجر متساو للعمل المتساوي دون تمييز
● التأكد من مستوى معيشي الئق أعلى مستويات يمكن بلوغها من الصحة البدنية والعقلية
● التأكد من الحق في التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي
حقوق المجتمع
● التأكد من المساواة في الحقوق وااللتزامات المجتمعية كمواطنين  ،دون فرض االمتثال غير المرغوب فيه لقيم وأسلوب حياة الثقافة
أو الحكومة المهيمنة
● االعتراف بأن جميع المجتمعات  ،سواء كانت مم ّكنة أو محرومة أو مميّزة  ،هي أقسام من المجتمع تستحق الحماية بموجب القانون
دون تمييز على أساس العرق أو المعتقد أو الديانة أو الجنس أو اللغة أو الموقع الجغرافي أو أي وضع آخر
● دعم حقوق الطبيعة في الوجود واالزدهار  ،من خالل الحماية القانونية التي تم تطويرها بالشراكة مع المجتمعات المحلية
● التشريع لحماية المجتمع والبيئة حيث تقترح الشركة تنفيذ نشاط في المجتمع ينتهك حقوق هذا المجتمع
● دعم حقوق المرأة في اتخاذ قراراتها الخاصة  ،بما في ذلك التحكم في خصوبتها بالوسائل التي تراها مناسبة  ،وخالية من التمييز
أو اإلكراه
● دعم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ()CEDAW
● دعم إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ودعم التحركات التي يقوم بها السكان األصليون إلنشاء هيئات دولية خاصة
بهم والعمل من خاللها
● دعم حقوق الشعوب األصلية والقبلية في تقرير المصير  ،وحقوق األرض  ،والحصول على حقوق الصيد التقليدية وصيد األسماك
لكسب عيشهم  ،باستخدام تقنيات إنسانية ومستدامة بيئيًا
على المستوى الدولي
● التأكد من أن الحكومات تبقي انتهاكات حقوق اإلنسان في جدول األعمال أثناء واجباتها الدبلوماسية والدولية
● إدانة العنف السياسي المستخدم لترهيب المعارضين بقوة التعذيب  ،والسجن غير القانوني  ،والكشف عن البيانات الشخصية غير
الخاضعة للرقابة أو التسليم االستثنائي من قبل الحكومات الغربية
● العمل ضد الدكتاتوريات واألنظمة التي تنكر حقوق اإلنسان بغض النظر عن مطالبها السياسية
● إطالق سراح السجناء السياسيين والتأكد من تقديم المعذبين إلى العدالة في الوقت المناسب
● وضع حد لالتجار بالنساء واألطفال والعبودية بكافة أنواعها
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تعزيز وتقوية دور المحكمة الجنائية الدولية واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيع جميع الدول على التصديق على نظام روما
األساسي
حماية المواطنين المعرضين النتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الدول األجنبية
تعزيز حقوق اإلنسان الدولية المتفق عليها مع الدول األخرى  ،بما في ذلك تطبيق الضغوط الدبلوماسية والتجارية على األنظمة
والحكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان
وضع حد لعقوبة اإلعدام  ،ومعارضة عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت  ،ودعم الحمالت من أجل إلغائها
وضع حد لمما رسة عمليات اإلخالء القسري  ،والغزو اإلقليمي  ،واالستيالء على األراضي للحصول على الموارد على أساس
مطالبات عرقية أو دينية أو إقليمية أو إنمائية
دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة تطوير وصقل وتوضيح حقوق المجتمعات والطبيعة في االتفاقيات الدولية الملزمة

المراجع:
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/
https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
https://www.cagreens.org/platform/human-rights-civil-liberties
https://www.cagreens.org/platform/human-rights-civil-liberties
https://greens.org.au/policies/human-rights
https://www.greens.org.nz/human_rights_policy
https://www.greenparty.ca/en/statement/2019-12-10/green-party-statement-human-rights-day
https://policy.greenparty.org.uk/rr.html
https://indiagreensparty.org/policies/human-rights/
https://www.globalgreens.org/brazil2008/declarations/21_commitments
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