
ಈ ಅರ್ಜಿಯು ಎಲ್ಲಾ ನೀರಿನ ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿ್ಥತಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ುು ಪುನಃಸ್ಲಿಪಿಸಲು ಅಂತ್ರರಲಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ 

ಒಪಪಂದದತ್ು ಜಲಗತಿಕ ಒಮಮತ್ ಮತ್ುು ನಲಗರಿಕರ ನ ೀತ್ೃತ್ವದ ಕರಮವನುು ಪ ರೀರ ೀಪಿಸುವ ವ ೀದಿಕ ಯಲರ್ಗ 

ಕಲಯಿನವಿಹಿಸುತ್ುದ . ನೀರಿಗ  ಯಲವುದ ೀ ಗಡಿಗಳಿಲಾ. ನಲವು ಮಲನವೀಯತ ಯಂದ, ನೀರಿಗಲರ್ಗ ಮತ್ುು ಎಲ್ಲಾ 
ರ್ಜೀವಗಳಿಗಲರ್ಗ ಒಟ್ಲಾರ್ಗ ನಲ್ ್ ಾೀಣ. 

 

ವಶ್ವ ನೀರಿನ ಕಲನ್ನು 
ಆಮ್ಲ್ಲಗರ ಹ ್ ೀಲ್-ಸ್ಥಸಾಮ್ ಹಿೀಲಂಗ್ ಕಡ ಗ  

 

ಉಲಬಣಗ ್ ಳ್ಳುತಿುರುವ ಸ್ಲಮಲರ್ಜಕ, ಆರ ್ ೀಗಯ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ ಬಿಕಕಟ್ುಾಗಳ್ಳ ನಮಮ ಅಗತ್ಯತ ಗಳ್ಳ ಮತ್ುು ಆದಯತ ಗಳ್ ಮೀಲ್  
ಗಮನಹರಿಸಲು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕ ಯ ಕರ : 
~ ನಮಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆರ ್ ೀಗಯ 
~ ಆರ ್ ೀಗಯಕರ, ಬ ಂಬಲ ಮತ್ುು ಬಲವಲದ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ್ಳ ಮತ್ುು ಸಿಳಿೀಯ ಸಮುದಲಯಗಳ್ಳ 
~ ನಮಮ ಮ್ಲಭ್ತ್ ಹಕುಕಗಳ್ ಲಭಯತ   
~ ನಮಗಲರ್ಗ, ನಮಮ ಮಕಕಳಿಗ  ಮತ್ುು ಎಲ್ಲಾ ರ್ಜೀವಗಳಿಗಲರ್ಗ ಆರ ್ ೀಗಯಕರ ಜಗತ್ುು 
 

ಜಲಗತಿಕ ಸ್ಲಂಕಲರಮಿಕ ರ ್ ೀಗಕ ಕ  ಬಂದ ಕ್ಷಿಪರ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯು ಬಿಕಕಟ್ಟಾನ ಸುತ್ು ಸಕಲಿರಗಳ್ಳ ಸಮನವಯ ಸ್ಲಧಿಸಲು 
ಸ್ಲಧ್ಯವದ  ಮತ್ುು ನಲಗರಿಕರು ತ್ಮಮ ನಡವಳಿಕ ಯನುು ಬಹಳ್ ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲಾ ಬದಲ್ಲಯಸಲು ಸ್ಲಧ್ಯವದ  ಎಂದು 
ಜಗತಿುಗ  ತ ್ ೀರಿಸ್ಥದ . ನಮಮ ಮುಂದಿನ ಹ ಜ ೆ, ಭ್ಮಿಯ ಅಂತ್ರ್ ಸಂಪಕ್ತಿತ್ ಮತ್ುು ಪರಸಪರ ಅವಲಂಬಿತ್ ನಲಗರಿಕರಲರ್ಗ, 

ಈ ಜಲಗತಿಕ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯು ರ ್ ೀಗಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುು ಒಳ್ಗ ್ ಂಡಿರುವ ಮತ್ುು ಚಿಕ್ತತ ೆ ನೀಡುವುದಕ ಕ ಅಷ್ ಾ ಸ್ಥೀಮಿತ್ವಲಗಬಲರದು 
. ವ ೈರಸು ದ್ರಗಲಮಿ ಪರಭಲವದಿಂದ, ಮಲನವೀಯತ ಯು "ಜಲಗತಿಕ ಮರುಹ ್ ಂದಿಸುವಕ " ಗ  ಒಂದು ಒಳ್ ುಯ 

ಅವಕಲಶ್ವನುು ಎದುರಿಸುತಿುದ  - ಭ್ಮಿಯ ಮತ್ುು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ನವಲಸ್ಥಗಳ್ ಮುಂದಿನ ತ್ಲ್ ಮಲರುಗಳಿಗ  ಆರ ್ ೀಗಯ ಮತ್ುು 
ಚ ೈತ್ನಯವನುು  ಬ ಳ್ ಸುವ ಹ ್ ಸ, ಅಡಿಪಲಯ ಕಲನ್ನುಗಳ್ಳ ಮತ್ುು ವಯವಸ್ ಿಗಳ್ನುು ಜಲರಿಗ  ತ್ರಲು ಒಳ್ ುಯ ಸದವಕಲಶ್ 

ವದು. 
 

ಮಲನವ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ ಆರ ್ ೀಗಯವನುು ಪುನಃಸ್ಲಿಪಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಿಣಲಮಕಲರಿ ಮತ್ುು ಸಮಗರ ಉಪಲಯವ ಂದರ  
ನಮಮ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಾದ ಅಭಿವೃದಿಿಗ  ಆದಯತ  ನೀಡುವುದು - ನೀರು ಆರ ್ ೀಗಯದ ಅಡಿಪಲಯ, ಹಲಗ್ ಭ್ಮಿಯ ಮೀಲನ 

ಎಲ್ಲಾ ರ್ಜೀವಗಳ್ ಪೀಷಣ ಯ ಮ್ಲ. ಪರಕೃತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಹಕುಕಗಳ್ನುು ಗುರುತಿಸಲು ಮಲನವತ  ವಕಸನಗ ್ ಳ್ಳುತಿುದಿಂತ , 
ನೀರಿನ ಹಕಕನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ುು ಅದರ ಮ್ಲ ಪಲರಚಿೀನ ಸವರ್ಪಕ ಕ ಪುನಃಸ್ಲಿಪಿಸಲು ನಲವು ಈಗ ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಾದ ಿೀವ . 
 

 

 

 

 



ವಶ್ವ ನೀರಿನ ಕಲನ್ನನ ಪರಸ್ಲುಪ 

 

ನಲವು ಈ ಭ್ಮಿಯ ಪರಜ ಯಲರ್ಗ, ವಶ್ಲವದಯಂತ್ ಸ್ಲಮಲರ್ಜಕ ಮತ್ುು ಪರಿಸರವನುು ಗುಣಪಡಿಸು ವುದಕಲಕರ್ಗ ಜಲಗತಿಕ 

ಸಹಕಲರದ ಮೊದಲ ಪರಮುಖ ಹ ಜ ೆಯಲರ್ಗ, ಎಲ್ಲಾ ನೀರಿನ ಮ್ಲಗಳ್ ಸ್ಲವಿತಿರಕ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗಲರ್ಗ ಒಂದು ಅಂತಲರಲಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಕಲನ್ನನುು ಜಲರಿಗ ್ ಳಿಸಲ್ಲರ್ಗದ ಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕ ್ಳ್ುಲು ಒಟ್ಲಾರ್ಗ ಕ ಲಸ ಮಲಡಲು ಕರ  ನೀಡುತ ುೀವ . . 
 

ವಶ್ವ ಜಲ ಕಲನ್ನನ ಅಗತ್ಯವದ : 
 

ಎಲ್ಲಾ ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಮ್ಲಗಳ್ಳ, ಜಲ್ಲನಯನ ಪರದ ೀಶ್ಗಳ್ಳ, ಜಲಚ್ರಗಳ್ಳ, ನದಿಗಳ್ಳ, ಕ ರ ಗಳ್ಳ, ಸರ ್ ೀವರಗಳ್ಳ, 
ಗದ ಿಗಳ್ಳ ಮತ್ುು ಸ್ಲಗರಗಳ್ ರಕ್ಷಣ  ಮತ್ುು ಪುನಃಸ್ಲಿಪನ  
 - ಮಲನವರು ಮತ್ುು ಎಲ್ಲಾ ರ್ಜೀವಗಳಿಗ್ ಶ್ುದಧ ಕುಡಿಯವ ನೀರಿನ ಲಭಯತ . 
 

ವಶ್ವ ಜಲ ಕಲನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಕಲಿರಗಳ್ಳ, ನಗಮಗಳ್ಳ, ಸಮುದಲಯಗಳ್ಳ ಮತ್ುು ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುು ಹ ್ ಂದಿದ , ಎಲ್ ಾಡ ಯ್ 

ಎಲ್ಲಾ ನೀರಿನ ಮೀಲ್  ಅವುಗಳ್ ಪರಭಲವಕ ಕ ಸಂಪೂಣಿ ಜವಲಬಲಿರರಲರ್ಗರುತಲುರ . 
 

ಒಟ್ಲಾರ  ಆರ ್ ೀಗಯ ಮತ್ುು ಚ ೈತ್ನಯವನುು ಪರಿಣಲಮಕಲರಿಯಲರ್ಗ ಪೂರ ೈಸುವ ರಿೀತಿಯಲಾ ಸಮುದಲಯ-ನ ೀತ್ೃತ್ವದ 

ಬುದಿಧವಂತಿಕ  ಮತ್ುು ಉಸುುವಲರಿ ಮಂಡಳಿಗಳ್  ಂದಿಗ  ಒಟ್ಲಾರ್ಗ ಕ ಲಸ ಮಲಡಲು ಈ ಒಂದು ಕಲನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಕಲಿರಗಳ್ಳ 
ಮತ್ುು ನಲಗರಿಕರಿಗ  ಒಂದು ಏಕ್ತೀಕೃತ್ ಅಡಿಪಲಯವಲರ್ಗ ಕಲಯಿನವಿಹಿಸುತ್ುದ . 
 

ಈ ಜಲಗತಿಕ ಉಪಕರಮವು ಪರಪಂಚ್ದಲದಯಂತ್ದ ಅನ ೀಕ ವಲಟ್ರ್ ಗಲಡಿಿಯನ್ಗಳ್ನುು ಗೌರವಸುತ್ುದ , ಅವರು ಎಲ್ಲಾ 
ರ್ಜೀವಗಳ್ ಪರವಲರ್ಗ ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣ  ಮತ್ುು ಗೌರವಕಲಕರ್ಗ ತ್ಮಮ ರ್ಜೀವನವನುು ಮುಡಿಪಲರ್ಗಟ್ಟಾದಲಿರ . 
 

ಆರ ್ ೀಗಯಕರ ಭ್ಮಿಗ  ಕ ್ೀಡ್ಗಳ್ ಅನುಷ್ಲಾನಕ ಕ ವಶ್ವ ಜಲಗತಿಕ ಕಲನ್ನು ಮೊದಲ ಜಲಗತಿಕ ಉಪಕರಮವಲರ್ಗದ . ಇದರ 

ಮತ್ುು ಇತ್ರ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಉಪಕರಮಗಳ್ ಬಗ ೆ ತಿಳ್ಳವಳಿಕ  ಪಡ ಯಲು ದಯವಟ್ುಾ ಕ ್ೀಡ್ಗಳ್ನುು ಅನುಮೊೀದಿಸುವುದನುು 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ. 

 

ದಯವಟ್ುಾ ವಶ್ವ ಜಲ ಕಲನ್ನು ಅರ್ಜಿಯನುು ಓದಿ ಮತ್ುು ಸಹಿ ಮಲಡಿ. 

 

ಇನುಷುಾ ತಿಳಿದುಕ ್ಳ್ುಲು ದಯವಟ್ುಾ ಇಲಾಗ  ಭ ೀಟ್ಟ ನೀಡಿ: www.codes.earth/waterlaw 

 

ತ ್ ಡರ್ಗಸ್ಥಕ ್ಳ್ುಲು ದಯವಟ್ುಾ ಇಲಾಗ  ಬರ ಯರಿ: contact@codes.earth 

 

 

https://www.thepetitionsite.com/en-gb/727/021/590/world-water-law/
https://www.thepetitionsite.com/en-gb/727/021/590/world-water-law/

