இந்த மனு நீ ரின் அனனத்து இயற் னையான நினைனயப் பாதுைாை்ைவும்
மீட்டடடுை்ைவும் சர்வததச அளவிை் உடன் படிை்னை தநாை்கி உைைளாவிய
ஒருமித்த ைருத்னதயும் குடிமை்ைள் தனைனமயிைான நடவடிை்னைனயயும்
ஊை்குவிப்பதற் ைான ஒரு தளமாை விளங் குகிறது. எை் னைைள் எதுவும்
டதரியாத முதன் னம ஒருங் கினைப்பான் நீ ர். நீ ரிற் ைாைவும் அதன்
அடிப்பனடையிைான சமமான வாழ் விற் கும் மனித இனம் ஒன் றினைந்து
எழுச்சிடபறுதவாம் .

உைை நீ ர் சட்டம்
தீவிர முழு-ைைினி சிகிச்னசமுனற தநாை்கி
அதிைரித்து வரும் சமூை, சுைாதாரம் மற் றும் சுற் றுச்சூழை் டநருை்ைடிைள் ,
நம் முனடய பகிரப்பட்ட ததனவைள் மற் றும் முன் னுரினமைள் குறித்து
டசயை் பட மனிதகுைம் அனனவருை்கும் ஒரு முழுனமயான விழிப்புைர்வு
அனழப்பு:
~நம் தனிப்பட்ட ஆதராை்கியம்
~ ஆதராை்கியமான, ஆதரவான மற் றும் டநகிழை்கூடிய குடும் பங் ைள் மற் றும்
உள் ளூர் சமூைங் ைள்
~ நம் அடிப்பனடத் ததனவைளுை்ைான உள் ளூர் அணுைை்
~ நமை்கும் , நம் குழந்னதைளுை்குமான வாழ் நாள் ஆதராை்கியமான உைைம்
இந்த சர்தவததச பரவலுை்ைான உைைளாவிய அரசாங் ைத்தின் டவகு
தவைமாை பதிலும் , ஒருகினைத்த விதமும் இந்த டநருை்ைடினய அணுகிய
விதமும் , குடிமை்ைளின் குறுகிய ைாைத்திதைதய தங் ைள் அணுகுமுனறைனள
மிைை் மாற் றியனதயும் உைகுை்குை் ைாட்டியுள் ளது. எங் ைளது அடுத்த ைட்டம் ,
இை்டப பூமிதயாடு பின் னி பினைந்த ஒன்தறாடடான் று இனைந்த,
ஒருவருை்டைாருவர் சார்ந்த குடிமை்ைளாை நம் வாழ் னவ , இந்த உைைளாவிய
பதிை் அறிகுறிைனளை் டைாை்டிருப்பதற் கும் சிகிச்னசயளிப்பதற் கும்
மட்டுப்படுத்தப்படவிை் னை என் பனத உறுதிடசய் வதாகும் . னவரஸின்
டதானைதநாை்கு தாை்ைத்துடன் , மனிதகுைம் ஒரு "உைைளாவிய
மீட்டனமப்பிற் கு" முன் தனாடியிை் ைாத வாய் ப்னப எதிர்டைாள் கிறது - புதிய,
அடித்தள சட்டங் ைள் மற் றும் அனமப்புைனள அமை் படுத்த, இது கிரைத்தின்
ஆதராை்கியத்னதயும் உயிர்ச்சை்தினயயும் பை தனைமுனறைளாை
முன் கூட்டிதய வளர்ை்கும் வருவதற் கு.
மனித மற் றும் சுற் றுச்சூழை் ஆதராை்கியத்னத மீட்டடடுப்பதற் ைான மிைவும்
திறனமயான மற் றும் முழுனமயான மூதைாபாயம் நமது கிரை
நீ ர்நினைைனள குைப்படுத்துவதற் கு முன் னுரினம அளிப்பதாகும் ஆதராை்கியத்தின் அடித்தளம் மற் றும் பூமியிை் உள் ள அனனத்து உயிர்ைளின்
மூைமும் வாழ் வும் . இயற் னையின் இன் றியனமயாத உரினமைனள

அங் கீைரிப்பதற் ைாை மனிதகுைம் உருவாகி வருவதாை் , நீ ர் உரினமனயப்
பாதுைாை்ைவும் , அதன் அசை் அழகிய நினைை்கு மீட்டடடுை்ைவும் இப்தபாது
அனழை்ைப்படுகிதறாம் .

உைை நீ ர் சட்டத்திற் ைான முன் டமாழிவு
பயனுள் ள, உைைளாவிய சமூை மற் றும் சுற் றுச்சூழை்
குைப்படுத்துதலுை்ைான உைைளாவிய ஒத்துனழப்பிற் ைான முதை் முை்கிய
படியாை, பூமியின் குடிமை்ைளான நாங் ைள் , அனனத்து நீ ரின் உடனடி மற் றும்
உைைளாவிய பாதுைாப்பிற் ைாை ஒரு பினைப்பு சர்வததச சட்டம்
அமை் படுத்தப்படுவனத உறுதிடசய் ய ஒன் றினைந்து டசயை் பட
உறுதியளிை்கிதறாம் .
உைை நீ ர் சட்டம் ததனவப்படுகிறது:
~ அனனத்து இயற் னை நீ ர் ஆதாரங் ைள் , நீ ர்நினைைள் , நீ ர்நினைைள் , ஆறுைள் ,
ஏரிைள் , ஈரநிைங் ைள் , ைனரதயாரங் ைள் மற் றும் டபருங் ைடை் ைள்
ஆகியவற் றின் சமரசமற் ற பாதுைாப்பு மற் றும் மறுசீரனமப்பு
~ கிரை நீ ர்-சுழற் சினய மீட்டடடுை்ை ததனவயான சுற் றுச்சூழை்
அனமப்புைளின் மறுைட்டனமப்பு
~ இயற் னையான, ைைப்படமற் ற தை்ைீருை்கு அனனத்து மனிதர்ைளுை்கும்
விைங் குைளுை்கும் உத்தரவாதம் , இைவச அணுைை்
உைை நீ ர் சட்டம் அனனத்து அரசாங் ைங் ைள் , நிறுவனங் ைள் , சமூைங் ைள்
மற் றும் தனிநபர்ைள் , எை் ைா இடங் ைளிலும் உள் ள அனனத்து
நீ ர்நினைைளிலும் அவற் றின் தாை்ைத்திற் கு முழு டபாறுப்புை்கூறனைை்
டைாை்டுள் ளது.
இந்த ஒரு சட்டம் அனனத்து அரசாங் ைங் ைளுை்கும் குடிமை்ைளுை்கும்
சமுதாயத் தனைனமயிைான ஞானம் மற் றும் பைிப்டபை் ைவுன் சிை் ைளுடன்
இனைந்து ஒட்டுடமாத்த ஆதராை்கியத்திற் கும் உயிர்ச்சை்திை்கும் திறம் பட
தசனவ டசய் யும் வனையிை் ஒன் றினைை்கும் அடித்தளமாை டசயை் படுகிறது.
இந்த உைைளாவிய முன் முயற் சி உைடைங் கிலும் உள் ள பை நீ ர்
பாதுைாவைர்ைனள ை ors ரவிை்கிறது, அவர்ைள் வாழ் நாள் முழுவதும் நீ ரின்
பாதுைாப்பு மற் றும் பயபை்திை்ைாை தங் ைள் வாழ் ை்னைனய
அர்ப்பைித்துள் ளனர்.
ஆதராை்கியமான பூமிை்ைான குறியீடுைனள டசயை் படுத்துவதற் ைான முதை்
உைைளாவிய முயற் சி உைை நீ ர் சட்டம் . இது மற் றும் பிற டதாடர்புனடய
முயற் சிைனளப் பற் றி டதாடர்ந்து டதரிந்துடைாள் ள, குறியீடுைளுை்கு ஒப்புதை்
அளிப்பனதை் ைவனியுங் ைள் .

உைை நீ ர் சட்ட மனுனவப் படித்து னைடயழுத்திடவும் .
தமலும் அறிய தயவுடசய் து டசை் ை: www.codes.earth/waterlaw
ஈடுபட தயவுடசய் து எழுதுங் ைள் : contact@codes.earth

