تعمل هذه العريضة كمنصة إللهام المجتمع العالمي والعمل بقيادة المواطن نحو اتفاقية ملزمة دوليًا لحماية
واستعادة الحالة الطبيعية لجميع المياه .الماء هو ال ُموحد األساسي الذي ال يعرف حدودًا .نرجو أن نتكاتف معا ً
كإنسان واحد ،من أجل الماء ومن أجل الحياة كلها.

قانون المياه العالمي
خطة عالجية كاملة
األزمات الصحية والبيئية التي نواجهها ليس إال دعوة استيقاظ لإلنسانية جمعاء ،لكي نتذكر احتياجاتنا
وأولوياتنا المشتركة:
•
•
•
•

صحتنا الشخصية
مجتمعات محلية صحية وداعمة ومرنة
الوصول المحلي إلى احتياجاتنا األساسية
عالم صحي لنا وألطفالنا ولكل الحياة

تُظهر االستجابة العالمية والسريعة للوباء لكل العالم أنه من الممكن للحكومات أن تنسق بفعالية حول أزمة مشتركة،
وإمكانية أن يغير المواطنون سلوكهم في فترة زمنية قصيرة جدًا .خطوتنا التالية ،كمواطنين مترابطين ومتضامنين
على وجه األرض ،هي التأكد من أن هذه االستجابة العالمية ال تقتصر على احتواء ومعالجة األعراض .باإلضافة
الى األثر البعيد للفيروس ،بل هي فرصة غير مسبوقة لإلنسانية من أجل "إعادة الضبط عالمياً"  -لوضع قوانين
وأنظمة جديدة تأسيسية تن ّمي بشكل استباقي صحة وحيوية الكوكب وجميع سكانه ألجيال قادمة .إن اإلستراتيجية
األكثر فعالية وشمولية الستعادة الصحة البشرية والبيئية هي التركيز في البداية على الماء  -أساس الصحة  ،ومصدر
الحياة على األرض.

اقتراح قانون المياه العالمي
نحن مواطني األرض ،ندعو ونلتزم بالعمل معًا لضمان وضع وتنفيذ قانون دولي ملزم للحماية الفورية والعالمية
لجميع المياه ،كخطوة حيوية أولى نحو التعاون العالمي من أجل الشفاء االجتماعي واإليكولوجي الفعال في جميع
أنحاء العالم.

يتطلب قانون المياه العالمي:
•
•
•

حماية وترميم جميع مصادر المياه الطبيعية والمستنقات ومستجمعات المياه وطبقات المياه الجوفية
واألنهار والبحيرات واألراضي الرطبة ومصبات األنهار والبحار والمحيطات.
إعادة تدوير النظم البيئية الالزمة الستعادة دورة المياه الكوكبية
الوصول المضمون والمجاني لجميع البشر والحيوانات إلى المياه النقية ،كما أرادت الطبيعة

يح ّمل قانون المياه العا لمي جميع الحكومات والشركات والمجتمعات واألفراد المسؤولية الكاملة عن تأثيرهم على
جميع المياه في كل مكان على كوكب األرض .يعمل هذا القانون كأساس موحد لجميع الحكومات واألفراد للعمل جنبًا
إلى جنب مع "مجالس الحكمة والخبرة" التي يقودها المواطنون بحسب جالياتهم إلنشاء أشكال جديدة من القيادة
والحوكمة واألعمال والثقافات التي تخدم بشكل فعال صحة وحيوية الجميع .
تكرم هذه المبادرة العالمية العديد من األوصياء على المياه في جميع أنحاء العالم الذين كرسوا حياتهم لحماية وتقديس
المياه نيابة عن جميع أشكال الحياة.
قانون المياه العالمي هو أول مبادرة عالمية نحو تنفيذ مدونات من أجل أرض صحية .سيتم إطالق االلتماس على
مستوى العالم في  24يونيو  ،يوم الوحدة العالمي من أجل المياه ،خالل أسبوع الوحدة العالمي.

يرجى قراءة وتوقيع عريضة قانون المياه العالمي هنا.

