
עצומה זו משמשת כמצע של השראה להסכמה עולמית ופעולה אזרחית, לעבר הסכם מעטפת  
בינלאומי להגנת והשבת המים כולם למצבם הטבעי. המים הינם המאחד הראשוני שאינו יודע 

 גבולות. מי יתן ונתייצב יחד, כאנושות אחת, למען המים ולמען החיים כולם.

 

 חוק המים העולמי  

 מערכתי -ריפוי רדיקלי כלללקראת 

 

השכמה נוקבת לאנושות  -המשברים החברתיים, הבריאותיים והסביבתיים ההולכים ומתעצמים, הינם קריאת
  העדיפויות המשותפים שלנו:- מנת שנפעל בנוגע לצרכים ולסדרי-כולה, על

·     

 · בריאותנו האישית. •
 · יכולת התחדשות.משפחות וקהילות מקומיות בריאות, תומכות ובעלות  •
 עולם בריא עבורנו, עבור ילדינו ועבור החיים כמכלול. •

 

התגובה העולמית המהירה למגיפה הראתה לעולם, שממשלות יכולות להיות מתואמות סביב משבר משותף,  
כאזרחי כדור ביותר. הצעד הבא שלנו,  זמן קצר  בתוך  לשנות התנהגות  יכולים  -הקשוריםהארץ  -ושאזרחים 

בזה הוא לוודא, שתגובה עולמית זו לא תהיה מוגבלת אך ורק להכלה וטיפול בתסמינים. עם  -הדדית ותלויים זה
  –הלכת של הווירוס, האנושות ניצבת בפני הזדמנות חסרת תקדים ל'התאפסות עולמית'  -השפעתו מרחיקת

ות והחיוניות של הפלנטה וכל יושביה  שיטפחו באופן יזום את הבריא  הפעלת מערכות וחוקים בסיסיים חדשים,
 דורות.-לדורי

עדיפות   היא, לתת  כאחת  והסביבה  האנושות  של  בריאותן  לשיקום  ביותר  וההוליסטית  היעילה  האסטרטגיה 
שמהווים את בסיס הבריאות, ואת מקור החיים וקיומם עלי אדמות. כפי    –ראשונה לריפוי המים של הפלנטה  

'זכויות הטבע', אנו נקראים כעת לתמוך בזכותם של המים להגנה  שהאנושות השכילה להכיר   בנחיצותן של 
 והשבה למצבם הראשוני הטבעי.

 הצעה לחוק המים העולמי 

 
אנחנו, אזרחי העולם, קוראים ומתחייבים לעבוד יחד על מנת להבטיח שחוק בינלאומי כולל יופעל לטובת הגנה  

-כלל   וני הראשון של שיתוף פעולה גלובלי לריפוי חברתי ואקולוגימיידית ואוניברסלית של כל המים, כצעד החי
 עולמי יעיל.

  
 חוק המים העולמי דורש:

  
קרקעיים,  -מים, מאגרים תת-פרשת-מתפשרים של כל מקורות המים הטבעיים, קווי-הגנה ושיקום בלתי 

 נהרות, אגמים, ביצות, שפכי נחלים ואוקיאנוסים.

 האקולוגיות למצבן הראשוני, דבר שנחוץ לשיקום מחזור המים השבה של המערכות 

 של הפלנטה.

 הבטחת גישה חופשית של כל בני האנוש והחיות למים טבעיים ולא מזוהמים.

 

  



ומחויבים בדין והיחידים, אחראים  וחשבון על  -חוק המים העולמי רואה בכל הממשלות, התאגידים, הקהילות 
החוק הזה משמש כמכנה משותף עבור כל הממשלות והמגזרים,  .  בכל מקום השפעת פעולותיהם על המים,  

לשם עבודה יחד עם 'מועצות חכמה וניהול' מטעם הקהילה, בדרכים שמשרתות ביעילות את בריאות וחיוניות  
 הכלל.

 

יוזמה עולמית זו מוקירה את שומרי המים מסביב לעולם, אשר הקדישו את חייהם להגנת והוקרת המים בשם  
 יים כולם.הח

  

חוק המים העולמי' הינו היזמה הגלובלית הראשונה לקראת יישומם של 'קודים לארץ בריאה'. העצומה תושק  '
 ליוני, ב'יום המים העולמי', במהלך 'שבוע האחדות העולמי'. 24-גלובלית ב

 .כאן אנא קראו וחתמו על עצומת חוק המים 
 

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

