سياسة حقوق الشباب
المقدمة لكل إنسان الحق في الحياة التى تسمح له بتحقيق كامل إمكانياته  ،ومع ذلك يواجه الشباب بعضًا من أكبر التحديات
إلدراك حقوقهم .يجب أن يتأكد جرينس من حصولهم على التربية التي تسمح لهم بأخذ مكانهم كأعضاء آمنين وصحيين
نظرا الختالف تعريف "الشباب" حسب الدولة  ،تشير هذه السياسة عمو ًما إلى "الشباب"  ،والتي
ومنتجين في مجتمعهمً .
تستخدمها األمم المتحدة لألغراض اإلحصائية لإلشارة إلى الذين تتراوح أعمارهم بين  10و  24عا ًما .يروج جرينس
تفسيرا موسعا لهذه السياسة  ،ويوفر الحقوق ألكبر مجموعة عمرية ممكنة.
الرؤية
يجب أن يكون للشباب صوت حقيقي في تحقيق السياسات .يقود الشباب إلى طريق الحركات االجتماعية والبيئية في جميع
أنحاء العالم  ،وأبرزها حركة المناخ .يجب تعزيز ودعم وتمكين أصواتهم ومساهماتهم وحقوقهم كقادة ومواطنين عالميين
في الغد .نحن نؤمن بأن الشباب هم الحاضر والمستقبل.
● ينبغي تمكين الشباب لخلق مجتمع أفضل والتغلب على التحديات التي أوجدتها األجيال السابقة
● ينبغي تمثيل الشباب  ،محليًا وعالميًا  ،في هيئات اتخاذ القرار التي تؤثر على مستقبلهم
● يجب أن تؤكد سياسات جرينس على الوقاية والتدخل المبكر لحماية الشباب المعرضين للخطر أو المعرضين لخطر
األذى
● االستثمار في مثل هذه السياسات اليوم ال يدعم الشباب فحسب  ،بل يقلل أيضًا التكاليف الشخصية واالجتماعية
والمالية المرتبطة بفشل السياسات
الهدف
لجميع الشباب حق في المشاركة الكاملة والفاعلة في حياة المجتمع وفي وضع وتنفيذ السياسات والقرارات التي تؤثر عليهم.
سيوفر حزب جرينس للشباب إمكانية الوصول ا لعادل إلى الفرص والموارد .سيكون للشباب الحق في الوصول إلى
الخدمات الجيدة التي يحتاجون إليها بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو وضعهم االجتماعي واالقتصادي .يدعم
جرينس حقوق الشباب وسوف يدركون أن -
● للشباب حق ثابت في الوجود المستقل .الشباب ليسوا مل ًكا لوالديهم أو أولياء أمورهم  ،لكنهم تحت رعايتهم
وتوجيهاتهم
● للشباب حق في البقاء على قيد الحياة من خالل توفير الغذاء الكافي والمأوى والرعاية الصحية الشاملة وغيرها من
الحقوق األساسية الثابتة
● للشباب حق في الحماية من سوء المعاملة والعقاقير الضارة والعنف والمخاطر البيئية واإلهمال واالستغالل
● للشباب حق في التطور في بيئة آمنة وراعية
● للشباب حق في الحصول على تعليم محفز ومالئم وجذاب يعزز رغبتهم الطبيعية في التعلم  ،وخاصة النساء
والفتيات
أدوارا مهمة في نمو الشباب جسديا واجتماعيا وعقليا وعاطفيا
● يلعب اآلباء والمعلمون والحلفاء اآلخرون
ً
● للشباب حق في تمثيل أنفسهم في حكوماتهم وأمامها .يجب أن يشمل ذلك حقوق التصويت والتشجيع على الترشح
للمناصب الحاكمة
خطة العمل
سيضع جرينس سياسات ومؤسسات تشجع وتدعم الشباب للمشاركة في جميع جوانب الحياة وتحقيق السياسات  ،وتساعدهم
على تطوير مهارات اتخاذ القرار والقيادة .سيتم تعزيز ذلك من خالل مطالبة جميع المدارس بتنفيذ مبادرات تدعم الطالب
لفهم المواطنة الديمقراطية والعملية االنتخابية  ،والمشاركة في صنع القرار في المدرسة والمجتمع .لذلك  ،فإن جرينس
يقوم باألمور التالية-:
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التنسيق والتعاون
● تحسين التنسيق والتعاون بشأن السياسات التي تؤثر على الشباب بين جميع مستويات الحكومة
● زيادة فرص العمل المتاحة للشباب الذين تزيد أعمارهم عن  14عا ًما
● منح الشباب فرصة للتعبير عن أنفسهم في وسائل اإلعالم الخاصة بهم  ،بما في ذلك التلفزيون والراديو واألفالم
واإلنترنت .يجب أيضًا إعطاء الشباب مهارات في تحليل الوسائط التجارية
● حظر إعالنات الشركات القسرية في المؤسسات التعليمية
● توفير موارد إضافية لتمكين حكومات الواليات والحكومات المحلية من توظيف وإشراك المزيد من العمال الشباب
الذين تزيد أعمارهم عن  14عا ًما في تقديم الخدمات الحيوية مثل اإلسكان والتدريب والعدالة للشباب وعالج
الكحول والمخدرات
التمثيل والمساهمة
● التعرف على وتعزيز المساهمات المتنوعة واإليجابية التي يقدمها الشباب لمجتمعاتهم والحياة السياسية والثقافية
للبلد
● المطالبة بتمثيل أو صوت الشباب في المجالس المحلية والمجتمعية  ،وإشراكهم في اتخاذ القرار
ً
تمويال جيدًا
● ضمان حصول آباء المراهقين على آليات دعم اجتماعي واسعة النطاق وممولة
● االعتراف والترويج لحق الشباب في تمثيل أنفسهم في حكوماتهم وأمامها .يجب أن يشمل ذلك حقوق التصويت
والتشجيع على الترشح للمناصب الحاكمة.
● تشجيع مشاركة الشباب في تطوير السياسات التي تؤثر عليهم
● تحديد سن التصويت على 16عاما
● تحديد سن األهلية للترشح للمناصب العامة على 16عاما
الصحة والتعليم
● منح الشباب الفرصة للمشاركة في اتجاه ووتيرة تعليمهم  ،بما في ذلك المساهمة في تشغيل مؤسساتهم التعليمية
● إدراج الجنس الشامل والقائم على األدلة  ،والجنس  ،والهوية الجنسية  ،والصحة البدنية  ،والصحة العقلية ،
والتثقيف بشأن المخدرات في المناهج المدرسية
● دمج التربية المدنية وحقوق اإلنسان والتربية البيئية وحل النزاعات في المناهج المدرسية
● دعم قيم التنوع والتعددية الثقافية واالحترام المتبادل والمهارات األخرى في التعليم المدرسي
● تنفيذ برامج تدعم مهارات الشباب للعيش بشكل مستقل  ،مثل التدبير المنزلي  ،والتمويل  ،و "المهارات الحياتية"
األخرى
● تحسين الوصول إلى خدمات الصحة العقلية للشباب كأولوية ماسة
● العمل على توفير الرعاية الصحية المجانية لجميع الشباب  ،بما في ذلك الرعاية الصحية لألسنان والعقلية
● ضمان حصول الشباب  ،وال سيما الفتيات  ،على خدمات تنظيم األسرة
● التأكد من أن المدارس ومراكز الطفولة المبكرة شاملة للجميع وتدعم القضاء على التحيز والعنصرية والبلطجة
والترهيب والعنف
● تشجيع المدارس على الشراكة مع منظمات قوس قزح للشباب للحد من وصمة العار والعنف واالنتحار في
مجتمعات شباب + LGBTIQA
● تنفيذ برامج مجتمعية للحد من وصمة العار والتمييز بشكل عام  ،وخاصة فيما يتعلق بالجنس والنشاط الجنسي
والهوية الجنسية
● توفير الوصول إلى برامج إعادة التأهيل المناسبة للشباب الذين يعانون من مشاكل اإلدمان
● دعم الطالب من خالل إنشاء عالوة عامة لطالب التعليم العالي
الحقوق والعدالة
● إصالح نظام العدالة الجنائية بحيث يتطلب آليات بديلة للشباب  ،مثل خدمة المجتمع
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● تحديد سن المسؤولية الجنائية بما ال يقل عن  16عا ًما  ،والحد األدنى لسن احتجاز األطفال عند  18عا ًما على
األقل .ال يؤيد جرينس عقوبة اإلعدام في أي ظرف من الظروف.
● طلب عدم احتجاز أي شخص دون سن  18في زنزانة الشرطة أو زنزانة السجن مع البالغين .يجب توفير زنازين
منفصلة لألطفال أو صغار السن.
● التأكد من أن جميع الشباب لهم الحق في المشاركة الكاملة والفاعلة في الحياة المجتمعية وفي وضع وتنفيذ السياسات
والقرارات التي تؤثر عليهم
● تقليل وإزالة الحواجز التي تحول دون حصول الشباب على خدمات جيدة بنا ًء على موقعهم أو وضعهم االجتماعي
واالقتصادي
● توفير الخدمات والبرامج لتلبية احتياجات الشباب من مجتمعات متنوعة  ،بما في ذلك الثقافات المتعددة  ،والمثليين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى واألقليات المهمشة األخرى.
● التأكد من أن الشباب لديهم الوسائل للتعبير عن أنفسهم لمجتمعهم وعلى جميع مستويات الحكومة  ،من خالل
السلطات المختصة
● ضمان وصول الشباب إلى المساكن المؤجرة الحكومية واالجتماعية والخاصة التي تكون آمنة وميسورة التكلفة
ومناسبة للذين يمرون بمرحلة انتقالية من المواقف المعرضة للخطر
● التنفيذ والتطبيق الصارم للقوانين التي تحظر عمالة األطفال وزواج األطفال
المراجع:
https://www.greens.org.nz/youth_affairs_policy
https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
https://greens.org.au/vic/policies/youth-policy
https://chronicleofsocialchange.org/news-2/a-vision-for-california-policy-from-youth-infoster-care/20172
https://www.younggreens.org.uk/
https://www.greenparty.org.uk/green-guarantee/our-promise-to-young-people.html
https://indiagreensparty.org/policies/child-and-youth-development/
https://www.cagreens.org/platform/youth-rights
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/youth-0/index.html
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