انسانی حقوق کی پالیسی
تمہید
انسانی حقوق عالمی اور ناگزیر ہیں۔ ناقابل تقسیم؛ ان کا انحصار باہمی ہے اور باہم وابستہ ہے۔ انسانی حقوق نسل  ،جنس ،
قومیت  ،نسل  ،زبان  ،مذہب یا کسی بھی دوسری حیثیت سے قطع نظر  ،تمام انسانوں میں موروثی ہیں۔ انسانی حقوق میں
اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ  ،غالمی سے آزادی  ،بغیر کسی اذیت اور دھمکی کے  ،تقریر کی آزادی  ،کام کرنے کا
مساوی حق  ،آسانی سے دستیاب تعلیم  ،اور عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق شامل ہے۔ ہر کوئی بال امتیاز
ان حقوق کا حقدار ہے  ،اور حک ومت ان حقوق کا احترام کرنے  ،اسے برقرار رکھنے اور اس کی تشہیر کرنے کی ذمہ
دار ہے

اولین مقصد
گرین کا ویژن ایک ایسی دنیا ہے جس میں انسانی حقوق کے عالمی اعالمیہ (یو ڈی ایچ آر) کے اصولوں کو عالمی سطح
پر الگو کیا جاتا ہے۔ جہاں بین االقوامی انسانی حقوق کے قانون کے ساتھ قومی اور بین االقوامی تعمیل کو ترجیح دی جاتی
ہے  ،جہاں حکومتوں کی فرد اور گروہوں کی بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کو فروغ دینے  ،تحفظ  ،اور ان کا احترام
کرنے کی ذمہ داریوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو معاشی  ،معاشرتی اور ثقافتی حقوق سے متعلق بین االقوامی
عہد نامے اور اس کے پروٹوکول سمیت معاہدوں میں بیان کیا گیا ہے۔ شہری اور سیاسی حقوق اور اس کے پروٹوکول سے
متعلق بین االقوامی عہد نامہ۔ اور حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے .بہت سے دوسرے بین االقوامی کنونشنز۔ ان حقوق
کو مقامی  ،قومی اور بین االقوامی سطح پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔

مقصد
مقصد انسانی حقوق کا ایک مضبوط قومی نظام ہے جو نسل  ،جنس  ،جنسی ترجیح  ،یا دیگر امتیازی اقدامات سے قطع
نظر سب کے لئے انسانی حقوق کی نگرانی  ،حفاظت اور ان کا نفاذ کرے  -اور اس میں انسانی حقوق کے بین االقوامی
اد اروں  ،قانون سازی  ،اور طریق کاروں میں فعال حصہ داری رکھے اور کام کرے ۔

عمل
عالمگیر انسانی حقوق بے حد اہم ہے اور ان کا احترام اور حفاظت کرنا تمام ممالک اور تمام لوگوں میں ضروری ہے۔
معاشی  ،معاشرتی  ،ثقافتی  ،ماحولیاتی  ،شہری  ،اور سیاسی حقوق آفاقی ،ان کا انحصار باہمی ہے اور باہم وابستہ ہے ،
الزم و ملزوم ہیں۔ لہذا  ،گرین حسب ذیل امور کو انجام دے گا۔
انسانی حقوق سے وابستگی
● انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے  ،معاشی  ،معاشرتی اور ثقافتی حقوق کے بین االقوامی عہد نامہ  ،شہری اور سیاسی
حقوق سے متعلق بین االقوامی عہد نامہ  ،بین االقوامی لیبر آرگنائزیشن (آئی ایل او) کے کنونشنز  ،اقوام متحدہ کے
مقامی حقوق سے متعلق اعالمیہ  ،دیگر بین االق وامی آالت اورعالمی گرینس چارٹرکی حمایت حقوق اور آزادی کے
تحفظ کے لیے کرے گا ،اور انہیں گھریلو قانون میں نافذ کرے گا۔
● انسانی حقوق کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے مقامی برادریوں کے ساتھ
مل کر کام کرے گا
● اس بات کو یقینی بنائ ے گا کہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق اور دیگر معاہداتی اداروں کو مناسب
طریقے سے مدد دی جائے
● صحت مند قدرتی ماحول کے حقوق اور قدرتی اور ثقافتی وسائل کے بین نسلی حقوق کو شامل کرنے کے لئے انسانی
حقوق کے عالمی اعالمیے میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کرے گا۔
● انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے میں اظہار کردہ اصولوں اور روح کی عالمی اور مؤثر پہچان اور عمل کی حفاظت
کرے گا۔
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انسانی حقوق کے تمام بین االقوامی کنونشنوں کی توثیق اور ان کی پاسداری کرے گا جن میں ان کے اختیاری پروٹوکول
شامل ہیں
اس بات کو یقینی بنائے گا کہ انسانی حقوق کے بین االقوامی قانون کو قومی قانون سازی کے ذریعہ بھی تحفظ حاصل
ہوجو حکومت پر پابند ہے اور اس کا احترام  ،حفاظت کیا جائے گا اور اندرونی طور پر اسے بڑاھاوا دیا جائے گا
فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ لینے کے مساوی مواقع کو یقینی بنائے گا جو لوگوں کی زندگیوں اور ماحول کو
متاثر کرتا ہے
آزادانہ اظہار رائے اور اسمبلی کے حق کو ہر ایک کے لیے یقینی بنائے گا

معاشی  ،معاشرتی اور ثقافتی حقوق
● انصاف اور مناسب حاالت میں کام کرنے کا حق اور سماجی تحفظ کا حق یقینی بنائے گا
● اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بال تفریق ہر شخص کو مساوی کام کے مساوی تنخواہ کا حق حاصل رہے
● معیار زندگی اور جسمانی اور ذہنی تندرستی کے اعلی ترین حصول معیار کو یقینی بنائے گا
● تعلیم کے حق اور ثقافتی آزادی اور سائنسی ترقی کے فوائد سے لطف اندوز ہونے کو یقینی بنائے گا
برادری کے حقوق
● ثقافت یا حکومت کی اقدار اور طرز زندگی پر ناپسندیدہ موافقت عائد کیے بغیر  ،شہریوں کی حیثیت سے مساوی حقوق
اور معاشرتی ذمہ داریوں کو یقینی بنائے گا۔
● یہ جاننے کی کوزشش کرے گا کہ تمام کمیونٹیاں  ،چاہے بااختیار ہوں یا پسماندہ اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا
جاتا ہو  ،معاشرے کے ایسے حصے ہیں جو قانون  ،نسل  ،عقیدے  ،مذہب  ،جنس  ،زبان  ،جغرافیائی محل وقوع  ،یا
کسی اور حیثیت کی بنا پر قانون کے مطابق تحفظ کے مستحق ہیں۔
● مقامی برادریوں کے ساتھ شراکت میں تیار کردہ قانونی تحفظات کے ذریعہ  ،فطرت کے وجود اور فروغ پزیر ہونے
کے حقوق کی حمایت کرے گا
● اس کمیونٹی اور ماحول کے تحفظ کے لئے قانون سازی کرے گا جہاں ایک کمپنی کمیونٹی میں کسی ایسی سرگرمی
کو انجام دینے کی تجویز پیش کرتی ہے جس سے اس برادری کے حقوق پامال ہوں گے۔
● خواتین کے اپنے فیصلے کرنے کے حقوق کی تائید کرے گا  ،تاکہ وہ ترقی کا جو راستہ ماسب سمجھیں اختیار کریں
اورجوراستہ کس قسم کے امتیازی سلوک اورجبر سے پاک ہو۔
● خواتین کے خالف امتیازی سلوک کے خاتمے کے کنونشن کی حمایت کرے گا۔
● دیسی عوام کے حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے اعالمیے کی حمایت کرے گا اور مقامی لوگوں کو ان کے اپنے
بین االقوامی اداروں کے ذریعے قائم اور کام کرنے کے اقدام کی حمایت کرے گا۔
● انسانی اور ماحولیاتی طور پر پائیدار تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے  ،خود ارادیت  ،زمین کے حقوق  ،اور اپنے
روایتی شکار اور ماہی گیری کے حقوق تک رسائی کے لئے دیسی اور قبائلی عوام کے حقوق کی حمایت کرے گا۔
بین األقوامي
● وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ حکومتیں سفارتی اور بین االقوامی فرائض کے دوران ایجنڈے میں انسانی حقوق کی
پامالیوں کو برقرار رکھیں گی
● وہ مخالفین کو ڈرانے کے لئے استعمال ہونے والے سیاسی تشدد کی مذمت کرے گا جیسا کہ تشدد  ،غیرقانونی قید ،
ذاتی ڈیٹا کے انکشاف یا مغربی حکومتوں کی طرف سے غیر معمولی طور پر انجام پاتا ہے
● آمریتوں اور حکومتوں کے خالف کارروائی کرے گا جو ان کے سیاسی دعووں سے قطع نظر  ،انسانی حقوق سے
انکار کرتے ہیں
● سیاسی قیدیوں کو رہا کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بروقت اذیت دہندگان کو انصاف کے کٹہرے میں الیا
جائے
● خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ اور ہر طرح کی غالمی کو ختم کرے گا
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بین االقوامی فوجداری عدالت کے کردار کو فروغ اور تقویت بخشے گا اور روم کے قانون کی توثیق کے لئے تمام
اقوام کی حوصلہ افزائی کے لئے تمام دستیاب ذرائع استعمال کرے گا۔
بیرونی ممالک کے ذریعہ انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے شہریوں کی حفاظت کرے گا
انسانی حقوق کی خالف ورزی کرنے والی حکومتوں اور حکومتوں پر سفارتی اور تجارتی دباؤ کے اطالق سمیت
دیگر ممالک کے ساتھ متفقہ بین االقوامی انسانی حقوق کو فروغ دے گا۔
سزائے موت کا خاتمہ کرے گا  ،تمام معامالت میں سزائے موت کی مخالفت کرے گا  ،اور اس کے خاتمے کے لئے
مہموں کی حمایت کرے گا۔
نسلی  ،مذہبی  ،عالقائی یا ترقیاتی دعووں کی بنیاد پر جبری بے دخلیاں  ،عالقائی حملوں اور وسائل کے لیے زمین
پر قبضے کے عمل کو ختم کردے گا۔
بین االقوامی معاہدوں کا پابندی کرتے ہوئے معاشروں اور فطرت کے حقوق کو مزید ترقی  ،بہتر اور واضح کرنے
کی کوششوں کی حمایت اور فروغ دے گا۔

حوالہ جات:
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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