
 

 

 رموز من أجل  صحة األرض 
 زراعة السالم  في كل تفاصیل الحیاة 

 
 "بكل  تداوالتِنا، علینا النظر إلى  تأثیر قراراتنا على  األجیال السبعة القادمة"

 آیروویس ویسدوم _ 
 
 

 تمھید
  

 ینھض ، الیوم ، األنظمة  نفس داخل من نواجھھا التي  والمتسارعة العاجلة  العالمیة التحدیات حل یتم لن
 جمیع  من الناس

 واحدة.  بشریة كمنظومة  أنفسنا تنظیم كیفیة في  أساسي  بتحول للمطالبة العالم  حول واألعمار  الثقافات
.  

  خالل   من   والرحیمة.  المتجددة   الحلول  من  یحصى   ال  عددٍ   على   یعملون  والجماعات  الناس  من  المالیین  مئات
  واألفكار   والمھارات  المعرفة   بالفعل  لدینا  بأن  متزاید  ادراك  ھناك  ،  والمتنوعة  الواسعة   العالمیة  الحركة  ھذه

  ألزماتنا   بفعالیة  للتصدي  ،  الخدمة  حول  المركزة   القیادة  على   الحكیمة  القدرة  وكذلك  الوافرة،  والموارد  والتقنیات
 للنظام.  الكامل والتحول فاءللش الفعال والتنظیم التناغم في  یواجھنا الذي األساسي  التحدي یتمثل  المتصاعدة.

  
 ونكون  أنفسنا  نستعید  أن  الضروري  من  ،  العالمیة  والحلول  الحكمة  وفرة  بین  األمثل  التكامل  تحقیق  لضمان

  االقتصاد   ،  القانون  ،  (الحكم  االجتماعیة  وأنظمتنا  أنفسنا  تناغم  عن  والجماعیة  الفردیة  مسؤولیتنا  ،  الشعب  ،  نحن
 اإلنساني. الوعي  وتطور الحیاة مبادئ مع )   ).إلخ ، التعلیم ، اإلعالم ،

  
 یعمل   الذي  للنظام  الكامل  الشفاء  إطار  توحید  أجل  من  ،  األرض  كوكب  مواطنو  ،  نحن  ،  اإلدراك  ھذا  ضوء  في 

 احتیاجاتنا   لتحقیق  والعالمي   المحلي   الصعیدین  على   المواطن  یقوده  الذي  الذاتي   التنظیم  ندعم  ،  فعال  بشكل
 سلیمة. و صحیة أرض إلى  ناوتطلعات المشتركة

 
 رسمي بیان

  
ً   نجتمع  سكانھ. وجمیع الكوكبي  منزلنا أجل من الحب في  نتحد ، األرض كوكب  على  المواطنون نحن   معا

  على  الحیاة ورفاھیة  ازدھار استعادة أجل من ، وإیدیولوجیة وثقافیة وطنیة حدود دون من  ، واحدة كإنسانیة
 األرض.  كوكب

  
 ، البشریة تزدھر لكي  ومتشابكة. مترابطة كلھا الكوكب ھذا على  العالمیة و الشخصیة صحتنا أن ندرك نحن
 بالكامل.  الكوكبي  البیئي  النظام یزدھر أن یجب

  
  وجمیع األرض كوكب  وسالمة العامة الصحة حمایة ھو للحكم الوحید الشرعي  الغرض بأن  نقر و نؤكد

 القادمة.  لألجیال سكانھ
 

 نلتزم  والمرن. الفوري العالمي  للعمل الذاتي  التنظیم لى إ نتجھ  األرض كوكب على  المواطنون نحن  ، لذلك
ً  بالعمل    ، حكومیة والغیر  الحكومیة والمنظمات ، األصلیة والشعوب ، الشعبیة الحركات ضمن  معا



 

 
 

  المالیة والدوائر اتوالمؤسس ، والدولیة والوطنیة المحلیة اإلدارة وھیئات ، والروحیة  الدینیة والمجتمعات
 یلي:  بما

 
 الحیاة  كل  ورفاھیة إلزدھار بنزاھة العام الشفاء تجاه فعال بشكل الخدمة  إلى  االجتماعیة أنظمتنا تحویل  .1
  
 الحیوي. المحیط وتنوع  صحة واستعادة إحیاء إعادة  .2
  
  وسھولة توفر ضمان  خالل من األساسیة احتیاجاتھم تلبیة على  والحیوانات البشر جمیع قدرة من التأكد  .3

 إلى: الوصول
     i.  نقیة. میاه 
     ii  نظیف.  ھواء 
     iii  صحیة. تربة 
     iv  بالحیاة.  مفعم طعام 
     v  آمن. مسكن 
     vi عاطفي  و جسدي أمان  . 
     vii الخاصة میزاتھ و إلمكانیاتھ فرد كل إدراك و الستحقاق الالزمة والبیئیة الثقافیة والموارد الظروف  

  البیئیة. والنظم       مجتمعاتھم  مع یتشاركوھا حتى 
  
 األرض كوكب على   إنسانیة كجماعات  نواجھھا التي  والتحدیات الظروف فھم  من نابع كلي  نظام زرع   .4

  و ُمشرف مستقبل نحو صحیة طرق خلق و األرض على  الحیاة لشفاء المتوفرة حلولوال السبل عبر والسیر
  للبشریة. مزدھر

  
  وتناغم وانسجام ولطف  سالم من القیّم كل  تجمع مشتركة ثقافة إلى  عالمیا منسق  انتقال خلق في  المشاركة .5

  لجمیع الكامل واإلحترام  والتجدید والتعاون والمساءلة والنزاھة الحكمة من  میثاقنا وجعل اإلنساني  التنوع  في 
 الحیاة.  أركان

 
 

 توجیھیة  مبادئ
  

 بشكل   المطلوب  الشامل  للنظام  الكاملة  الشفاء  الستراتیجیة  األساسیة  النواة  باعتبارھا  التالیة  بالمبادئ  نلتزم 
 الوقت: ھذا في  عاجل

  
 واإلشراف الالعنف 
 

 و لتغذیة ضروري ھو ما كل  مع وأعمالنا وكلماتنا أفكارنا ومواءمة ، اإلضرار عدم إلى  نطمح •
 بأسره.  العالمي  المجتمع ازدھار

  البیولوجي   والتنوع  والمناخ والنار والھواء  والماء األرض من الحیاة أسس  واستعادة  وتكریم حمایة •
 الحیاة.  وشبكة

  في  والعلم والمعرفة والحكمة المشورة أنظمة ودمج وأراضیھم األصلیین السكان وتكریم حمایة •
 اإلنسانیة.  الشؤون قطاعات جمیع

 
 



 

 
 الكلیة الصحة على  المترتبة النتائج تحلیل إلى  تستند اتخاذھا یتم التي   القرارات جمیع أن من التأكد •

 البشر وغیر  البشر من  المصلحة أصحاب تمثیل  یتم وأن ، القادمة السبعة ولألجیال الحیاة لكل
ً  وأخذھم  االعتبار.  في  جمیعا

  
 التنوع  في الوئام

  
 األمام.  إلى  الطریق قیادة في  المھمشة اإلنسانیة  الجماعات بأصوات االحتفاء •
  االجتماعیة. القطاعات جمیع  في  والنساء للفتیات والمساواة الكاملة الحمایة ضمان •

 
  

 والبیئي.  البشري للتنوع  والحیویة األساسیة للطبیعة فھمنا تطویر •
 الحیاة.  إلثراء باختالفاتنا  تحتفي  التي  الشمولیة الثقافات زراعة •
  البیئیة   و  الثقافیة  األنظمة  من  المتراكم  النفسي   األذى  لشفاء  لألفراد  العمیقة  الطبقات  على   التعرف •

  للمجتمعات   األولویة  إعطاء  و  التأھیل  وإعادة  للشفاء  شاملة  استراتیجیات  تنفیذ  على  والعمل  ،  السابقة
 ضعفا.  األكثر البیئیة ظموالن واألنواع 

 
 والقانون  االقتصاد

  
  بالضرر   تسمح  التي   القوانین  جمیع  وتجرم  الحیاة  وتجدد  تحمي   التي   القوانین  لتلك  الشرعیة  إعطاء •

 للحیاة. 
 أو  تضر  التي   المشاریع  جمیع  في   االستثمار  عن  والتوقف  الحیاة  ویجدد  یحمي   ما  في   فقط  اإلستثمار •

 بالحیاة. تضر قد
  الحل. أو للتحویل إما دعمھا سیتم الحیاة  تضر التي  والمؤسسات  الشركات جمیع أن من التأكد •
 إلى   انتقالنا  أثناء  والحیوانات  البشر  لجمیع  األساسیة  االحتیاجات  لتلبیة  المثلى   الظروف  بتھیئة  القیام •

 الصحیة. والمؤسسات  االقتصادات
 

 واإلعالم  والتعلم التعلیم 
  

 الحلول   ووفرة  ،  النُّظمیة  وأسبابھا  ،  والمحلیة  العالمیة  بالتحدیات  مكان  كل  في   المواطنین  إعالم •
 والجماعي   الشخصي   والتحول  للشفاء  المكرسة  القطاعات  جمیع  من  القائمة   والشبكات  والمبادرات
 والكوكبي. 

 بأسالیب  الشامل  الشفاء  نطاق  وتوسیع  وتطویر  األعمار،  جمیع  من  للناس  والتجدید  التعلم  فرص  دعم •
 ككل.  والمجتمع الفرد ازدھار لدعم ، والقدرات االھتمامات وابراز ، الحدیثة التعلم

 وشفائھ. بأكملھ النظام وصحة النُّظمي  التفكیر من والعلوم والفن الحكمة زراعة •
  نساني إ  مجتمع  تنمیة  أجل  من  الثقافي   والسرد  اإلبداعي   والتعبیر  االتصال  ومھارات  اللغات  تطویر •

 بالحیویة. ومفعم وروحي  متعاطف مستنیر،
 

 جدیدة   اجتماعیة نظم  إلى االنتقال
 

 صحة   مبادئ  تطبیق  في   بمھارات  یتمتعون  قیادیة  مناصب  یشغلون  الذین  األشخاص  أن  من  التأكد •
  والخبرة   والخدمة  وااللتزام  والحكمة  والرحمة  والشجاعة  النزاھة  قیم  ویجسدوا  ،  بأكملھ  النظام  وشفاء

 الكل. اجل من  للخیر إلخالصوا
 
 



 

 
 والممارسات   والسیاسات  القوانین  أفضل  ونشر  والتوعیة  للتعلیم  اإلنترنت  على   منصة  تطویر  في   البدء •

  العتمادھا   مسارات  وتصمیم  ،  القطاعات  جمیع  في   بأكملھ  النظام   شفاء  و  لصحة  القائمة  المبتكرة
 المحلیة. والظروف  لالحتیاجات وفقًا العالم أنحاء جمیع في  سریع نحو على  وتنفیذھا

 بأكملھ. للنظام والشفاء الصحة خدمة مع العلمي  والتقدم التكنولوجیا محاذاة •
  أكثر   بشأن  المشورة  لتقدیم  الذاتي   للتنظیم  المواطن   یقودھا  التي   والخبرة"  الحكمة  "مجالس  استحداث •

  واالعتمادات   والموارد  لالحتیاجات  صوت  إعطاء  مع  ،  فعالیة  األكثر  والحلول  حكمة  السیاسات
 البشر. وغیر البشر من المصلحة أصحاب لجمیع المتبادلة

 تدفق  لزراعة  مكرسة  والعالمیة  المحلیة  الحوكمة  من  جدیدة  أشكال  إلى   سلس  انتقال  وتنفیذ  تصمیم •
  خالل   من  ذلك)  إلى   وما  ،  األفكار  ،  المعلومات  ،  المھارات  ،  (الموارد  وحیویة  كفاءة  األكثر  الطاقة
 بأكملھ. الكوكبي  البیئي  النظام

 
 

   على  القدرة لھ الرموز ھذه في  المحددة للمبادئ العالم أنحاء جمیع اعتماد أن نؤكد ، األرض مواطنو ، نحن
 الحیاة. أركان لكل سالم ثقافة وخلق واحد وقت في  المتعددة األزمات حل

 
  الحكومات   لجمیع   بھا  الموصى   والسیاسات   القوانین  من   متطورة  مجموعة  إلى  المبادئ  ھذه  ترجمة  ندعم  نحن

  تحقیق   إلى   اآلن  وندعوھم  الحكمة  تقالید  كل  نكرم    المواطنون.  یقودھا  التي   والمبادرات  المحلیة  والشركات
 بالكامل   النظام  لصحة  شامل   إطار  بین  التوفیق   یتیح  الحیاة.  وكل  اإلنسانیة  خدمة  في   والمشترك   الفرید   فھمھم

  مزدھر   بیئي   لنظام  مشتركة  رؤیة  إظھار  أجل  من  بفعالیة  الذاتي   التنظیم  و  العالم  أنحاء  یعجم  في   للمواطنین
 حیث:

 
  التي   النقیة  والمیاه  ،  الصحیة  والتربة  ،  النظیف  الھواء  مع  ،  الطبیعي   وتوازنھا  الحیاة  شبكة  استعادة  تتم •

   الحیة. اتالكائن لجمیع بالحیویة المفعم الصحي  والغذاء بسھولة إلیھا الوصول یمكن
 المتبادل  اإلثراء  خالل  من  الفریدة  إمكاناتھم  لتحقیق  إلیھ  یحتاجون  ما  كل  والحیوانات   البشر  جمیع  یتلقى  •

 الكل.  مع
  كھدف   بالكامل  النظام  صحة  یضع  الذي  الموزع   الحكم  من  جدیدة   ألشكال  وفقًا  العالمي   المجتمع  ینظم •

 تنظیمي. ومبدأ أساسي 
  و   اإلختالفات بین  التناغم  في   والمساھمة  بالغنى   ملیئ  واحد  بشري  سجن  كمجتمع  معًا اإلنسانیة  تعمل •

 األرض.  كوكب على  كامل  بشكل الحیاة لتزدھر باستمرار الظروف تأمین
 
 

 

ً   بید   نرتقي   بكامل   الحیاة   یدا
 
 

الرموز  دعم   

 
ة استخدام الرجاء � جمة م�ي ي  ال�ت

جمة متصفحك �� المصادقة  نموذج ل�ت  
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