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المقدمة
نحن كمواطنین على ھذا الكوكب وأعضاء في منظمة الخضر العالمیة،

حتىأومنقوصةغیرنقلھا،مسؤولیتناوأنوجمالھا،وتنوعھااألرضحیویةعلىنعتمدبأنناوعینافيمتحدون
محّسنة، إلى الجیل التالي

واالستخدامثمنبأياالقتصاديالنموعقیدةعلىالقائمةالبشري،واالستھالكلإلنتاجالسائدةاألنماطأنمدركون
وانقراًضاالبیئةفيشدیًداتدھوًراتسببلألرض،االستیعابیةالقدرةمراعاةدونالطبیعیةللمواردوالمھدرالمفرط

واسع النطاق لألنواع النباتیة والحیوانیة

معترفون بأن الظلم والعنصریة والفقر والجھل والفساد والجریمة والعنف والنزاع المسلح والبحث عن أقصى قدر من
الربح على المدى القصیر تتسبب في انتشار المعاناة اإلنسانیة

متقبلون لفكرة أن الدول المتقدمة من خالل سعیھا لتحقیق أھداف اقتصادیة وسیاسیة قد ساھمت في تدھور البیئة
والكرامة اإلنسانیة

فاھمون أن العدید من شعوب العالم وأممھ قد أُفقرت بسبب قرون طویلة من االستعمار واالستغالل، مما خلق دیوًنا بیئیة
مستحقة على الدول الغنیة ألولئك الذین یعانون من الفقر

ملتزمون بسد الفجوة بین األغنیاء والفقراء وبناء المواطنة على أساس الحقوق المتساویة لجمیع األفراد في جمیع
مجاالت الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

مدركون بأنھ بدون المساواة بین الرجل والمرأة، ال یمكن تحقیق الدیمقراطیة الحقیقیة

مھتمون بكرامة اإلنسانیة وقیمة التراث الثقافي

معترفون بحقوق السكان األصلیین ومساھمتھم في التراث المشترك، وكذلك حق جمیع األقلیات والشعوب المضطھدة
في ثقافتھم ودینھم وحیاتھم االقتصادیة والثقافیة

لضمان حقوق اإلنسان مثل الطعام المغذي والمأوى المریحبأن التعاون بدالً من المنافسة ھو شرط مسبقمقتنعون
والصحة والتعلیم والعمل العادل وحریة التعبیر والھواء النظیف ومیاه الشرب والبیئة الطبیعیة غیر الملوثة

مدركون أن البیئة تتجاھل الحدود بین الدول

1992عامریوفيللخضرالعالميالتجمعإعالنإلىوُمستِندون

د والعیشوقیمھم وطرقھم في اإلنتاجعلى الحاجة إلى تغییرات أساسیة في مواقف الناسُنأكِّ

أن األلفیة الجدیدة توفر نقطة فاصلة لبدء ھذا التحولنعلن

العزم على تعزیز مفھوم شامل لالستدامة التينعقد

التيالطبیعیةوالعملیاتالبیولوجيبالتنوعخاصبشكلاالھتماممعلألرض،البیئیةالنظمسالمةوتعیدتحمي●

تحافظ على الحیاة

تقر بالترابط بین جمیع العملیات البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة●
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توازن بین المصالح الفردیة والصالح العام●

توافق بین الحریة والمسؤولیة●

ب بالتنوع داخل الوحدة● ُترحِّ

ُتطابق بین األھداف قصیرة المدى واألھداف طویلة المدى●

تضمن أن األجیال القادمة لھا الحق مثل الجیل الحالي في الفوائد الطبیعیة والثقافیة●

د الحیاة األكبر واألجیال القادمةعلى مسؤولیتنا تجاه بعضنا البعض وتجاه مجتمعُنؤكِّ
العالم بتنفیذ ھذه المبادئ المترابطة وإنشاء شراكة عالمیة لدعم تحقیقھاأنفسنا كأحزاب الخضر وحركات سیاسیة من جمیع أنحاءُنلِزم
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المبادئ
تأسست سیاسات منظمة الخضر العالمیة على مبادئ

الحكمة البیئیة
ُندرك أن البشر جزء من العالم الطبیعي ونحترم القیم المحددة لجمیع أشكال الحیاة، بما في ذلك األنواع غیر البشریة.

نعترف بحكمة الشعوب األصلیة في العالم، كأوصیاء على األرض ومواردھا.

علىوالحفاظالبیئیةالنظمسالمةیضمنأنویجبللكوكب،البیئیةالمواردعلىیعتمدالبشريالمجتمعأنندرك
التنوع البیولوجي ومرونة النظم الداعمة للحیاة.

وھذا َیتطلِّب

أن نتعلّم كیف نعیش ضمن الحدود البیئّیة وموارد الكوكب●

والھواءوالماءاألرضالطبیعیة:العناصربواسطةنفسھاالحیاةونحميوالنباتیة،الحیوانیةالحیاةنحميأن●

والشمس

لألجیالالكوكبمواردوفرةاستمرارضمانأجلمنمحدودة،المعرفةتكونحیثماالحذر،طریقنسلكوأن●

الحالیة والمستقبلیة.

العدالة االجتماعیة
االحتیاجاتلتلبیةوعالمًیا،محلًیاوالطبیعیة،االجتماعیةللمواردالعادلالتوزیعھواالجتماعیةالعدالةمفتاحأننؤكد

الشخصیةللتنمیةكاملةفرصعلىالمواطنینجمیعحصولولضمانشرط،أوقیددوناألساسیةالبشریة
واالجتماعیة.

ونعلن أنھ ال توجد عدالة اجتماعیة بدون عدالة بیئیة، وال عدالة بیئیة بدون عدالة اجتماعیة.

ھذا َیتطلَّب

داخلوالفقراء،األغنیاءبینالمتسعةالفجوةیسدأنشأنھمنُمستِقّراًعالمّیاًواقتصاداًللعالمعادالًتنظیماً●
ُیعیقالذيالّدیونعبءویرفععادلة،بطریقةالشمالإلىالجنوبمنالمواردتدفقیوازنبینھا؛وفیماالبلدان

نمو البلدان الفقیرة.

القضاء على الفقر كضرورة حتمّیٍة أخالقّیٍة واجتماعّیٍة واقتصادّیٍة وبیئّیة●

محو األُمّیة●

أوالعمرأوالعرقأوالجنسعنالنظربغضاألفرادلجمیعمتساویةحقوقعلىمبنیٌةللمواطنةجدیدةٌرؤیٌة●
الدین أو الطبقة أو األصل العرقي أو القومي أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة أو الثروة أو الصحة.
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الدیمقراطیة القائمة على المشاركة
فیھاقادرینیكونواوأنآرائھم،عنالتعبیرفيالحقالمواطنینلجمیعفیھایكوندیمقراطیةأجلمنجاھدیننسعى
بحیثحیاتھم؛علىتؤثرالتيوالسیاسّیةواالجتماعّیةواالقتصادّیةالبیئّیةالقراراتفيمباشربشكلالمشاركةعلى

منأعلىمستویاتإلىالضرورةعندإالنقلھایتموالواإلقلیمّیةالمحلّیةالمجتمعاتفيوالمسؤولیةالسلطةتتركز
الحكم.

وھذا یتطلب

تمكین األفراد من خالل توفیر كل المعلومات المطلوبة التخاذ إي قرار، وضمان الوصول إلى التعلیم لتعزیز●
مشاركة الجمیع

تحطیم التفاوتات في الثروة والسلطة التي تحول دون المشاركة●
إنشاء المؤسسات الشعبیة التي تمكن الجھات المتأثرة من اتخاذ القرارات على المستوى المناسب، وذلك●

باالستناد إلى أنظمة تعزز الحیویة الوطنیة والعمل التطوعي والمسؤولیة المجتمعیة
توفیر الدعم بمستوى عاٍل لتمكین الشباب من رفع أصواتھم وذلك من خالل تثقیف وتشجیع الشباب ومساعدتھم●

على المشاركة في كل جوانب الحیاة السیاسیة، بما فیھا جمیع ھیئات صنع القرار
أن یلتزم جمیع الممثلِّین الُمنتخَبین بمبادئ الشفافیة والّصدق والمساءلة في الحكم●
أن تكون جمیع األنظمة االنتخابیة دیمقراطیًة وشفافًة وأن یتم فرض ذلك بالقانون●
أن یكون لكل شخٍص بالٍغ صوتاً متساویاً في جمیع األنظمة االنتخابیة●
أن تكون جمیع األنظمة االنتخابیة مستندة على التمثیل النسبّي وأن تكون جمیع االنتخابات ُممولّة من القطاع●

العام مع قیود صارمة وشفافیة كاملة على التبرعات المشتركة والخاصة
أن یكون لجمیع المواطنین الحق في أن یكونوا أعضاًء في الحزب السیاسي الذي یختارونھ ضمن نظام متعدد●

األحزاب.

الالعنف
كأساساألفرادوبینالمجتمعاتوداخلالدولبینوالتعاونالسالمثقافةأجلمنونناضلبالالعنفالتزامنانعلن

لألمن العالمي.

االقتصادیةوالتنمیةالتعاونعلىولكنالعسكریةالقوةعلىأساسيبشكلیعتمدأنینبغيالاألمنأننعتقد
واالجتماعیة السلیمة والسالمة البیئیة واحترام حقوق اإلنسان.

وھذا یتطلب

مفھوماً شامالً لألمن العالمي الذي یعطي األولویة للجوانب االجتماعّیة واالقتصادّیة والبیئّیة والنفسّیة والثقافّیة●
للصراع، بدالً من مفھوم یعتمد أساًسا على موازین القوة العسكریة

نظاماً أمنیاًّ عالمّیاً قادراً على منع وإدارة وحل النزاعات●
إزالة أسباب الحرب من خالل فھم واحترام الثقافات األخرى، والقضاء على العنصریة وتعزیز الحرّیة●

والدیمقراطیة وإنھاء الفقر العالمي
السعي إلى نزع السالح بشكل شامٍل وكامٍل بما في ذلك االتفاقات الدولیة لضمان الحظر الكامل والنھائي لألسلحة●

النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة واأللغام المضادة لألفراد وأسلحة الیورانیوم المستنفد
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السالموحفظالصراعإلدارةالعالمیةالمنظمةباعتبارھا)UN(المتحدةاألممدورتعزیز●
اتباع مدونة قواعد سلوك صارمة بشأن صادرات األسلحة إلى البلدان التي ُتنتھك فیھا حقوق اإلنسان.●

االستدامة
البیولوجيالتنوععلىالحفاظإلىوالحاجةالحیويالمحیطداخلالبشريللمجتمعالماديللتوسعالمحدودالنطاقندرك

من خالل االستخدام المستدام للموارد المتجددة واالستخدام المسؤول للموارد غیر المتجددة.

یجبلألرضالمحدودةالمواردضمنوالمستقبلیةالحالیةاألجیالاحتیاجاتتلبیةأجلومناالستدامةلتحقیقأنھنعتقد
وقف النمو المستمر في االستھالك العالمي والسكان ووقف عدم المساواة المادیة وعكس مسارھا.

ندرك أن االستدامة لن تكون ممكنة طالما استمر الفقر.

وھذا یتطلب

د من أن األثریاء یحدون من استھالكھم للسماح للفقراء بنصیبھم العادل من موارد األرض● الّتأكُّ
إعادة تعریف مفھوم الثروة للتركیز على نوعیة الحیاة بدالً من القدرة على االستھالك المفرط●
لتلبیةحالًیایعیشونالذینأولئكوُیمكِّنمنھمالقلّةلجشعولیسالجمیعاحتیاجاتلتلبیةَیھِدفعالميٍّاقتصاٍدَخلُق●

احتیاجاتھم الخاصة دون تعریض قدرة األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھم للخطر
األساسيالتعلیمإلىالوصولوتوفیراالقتصادياألمنضمانخاللمنالسكانيالنموأسبابعلىالقضاء●

والصحة للجمیع وإعطاء كل من الرجال والنساء سیطرة أكبر على خصوبتھم
إعادة تحدید أدوار ومسؤولیات الشركات عبر الوطنیة من أجل دعم مبادئ التنمیة المستدامة●
تنفیذ آلیات فرض الضرائب وتنظیم التدفقات المالیة المضاربة●
د من أن أسعار السوق للسلع والخدمات تتضمَّن التكالیف البیئّیة إلنتاجھا واستھالكھا بشكل كامل● أكُّ التَّ
تحقیق قدر أكبر من كفاءة الموارد والطاقة وتطویر واستخدام تقنیات مستدامة بیئیاً●
تشجیع االعتماد المحلي على الذات إلى أقصى حد عملّي لَخلِق مجتمعاٍت جدیرٍة باالھتمام ومرضیة●
االعتراف بالدور الرئیسي لثقافة الشباب وتشجیع أخالقیات االستدامة داخل تلك الثقافة.●

احترام التنوع
نحترم التنوع الثقافي واللغوي والعرقي والجنسي والدیني والروحي في سیاق المسؤولیة الفردیة تجاه جمیع الكائنات.

ندافع عن حق جمیع األشخاص دون تمییز في بیئة داعمة لكرامتھم وصحتھم الجسدیة ورفاھھم الروحي.

نشجع بناء عالقات محترمة وإیجابیة ومسؤولة عبر خطوط االنقسام بروح مجتمع متعدد الثقافات.

وھذا یتطلب

ذلكفيبماوالثقافیةاالقتصادیةالحیاةقیدعلىللبقاءاألساسیةالوسائلفياألصلیةالشعوببحقوقاالعتراف•
الحق في األرض وتقریر المصیر واالعتراف بمساھمتھم في التراث المشترك للثقافة الوطنیة والعالمیة

واالجتماعیةالقانونیةوالمشاركةتمییزدونولغتھمودینھمثقافتھمتطویرفيالعرقیةاألقلیاتبحقوقاالعتراف•
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والثقافیة الكاملة في العملیة الدیمقراطیة
االعتراف باألقلیات الجنسیة واحترامھا•
المساواة بین المرأة والرجل في جمیع المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة•
لدیھمالشباببأنواالعترافبالخضر،الخاصةرؤیتنافيقیمةكمساھمةالشبابلثقافةالملحوظاالشراك•

احتیاجات وأنماط تعبیر ُمتمیِّزة.
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