
ONE WORLD

رؤ�ة للسالم



The United

World
Government



ONE WORLD

3

مقدمة

 كیف ترید أن تعیش في المستقبل؟ ھل بإمكان السیاسیین الحالیین والنظام 
ل؟ االقتصادي الحالي حل مشكالت الناس في المستقب 

 أود أن أقدم تصوري عن السالم والتعایش العالمي واالقتصاد العالمي 
والغذاء والسعادة على كوكب األرض. إن ما أقدمھ لكم اآلن سیغیر تماًما 

. الھیكل السیاسي واالقتصادي العالمي 
 أنا لست سیاسیًا وال خبیًر ا بیئیًا وال شیوعیًا. أنا مھندس میكانیكي ورجل 

. أعمال متوسط الحال أمتلك مقرات عالمیة 
.  أنا مستقل وأمّو ل ھذه الحملة من خالل وسائلي الخاصة 

 وسیتم تدمیر مصدر رزقنا والطبیعة في العقود المقبلة جراء اقتصاد النمو 
غیر المحدود والشھوة الجامحة نحو السلطة والمال. لقد أوشك أن ینتھي 
عصر النظام االقتصادي القائم على الرأسمالیة االحتكاریة والمصرفیة 

ح. الھادف إلى تحقیق أقصى قدر من األربا 
إنني أدعو شعوب ھذا العالم إلى أن تتضامن وتھتم من اآلن فصاعًدا باتخاذ 

خ. خطوات فعالة لمنع تدمیر الطبیعة وتغیر المنا 
ا.  دعونا نتأكد من أن ھدر الموارد على التسلیح ینتھي فوًر 

 نحن نھدر الموارد من أجل أن یقتل بعضنا بعًضا. یمكننا باستخدام األسلحة 
الموجودة حالیًا أن نبید أنفسنا تماًما وبشكل متكرر وأن ندمر األرض. ھل 

ء؟ نحن نرید ذلك حقًا؟ ھل نحن حقًا أغبیا 
 دعونا نضمن أن یتم تنظیم وتوزیع النفط والغاز واألراضي الصالحة 

للزراعة والمواد الخام المھمة والمیاه باعتبارھا ممتلكات بشریة وفقًا للقواعد 
العالمیة. إذا لم تتمكن من تحقیق المزید من المنفعة من ھذه الموارد األساسیة 

لإلنسانیة، فلن تكون ھناك حروب أخرى. دعونا نتأكد من أن الظروف 
المعیشیة على األرض أصبحت مناسبة وأن ثمة شخص لم یعد مضطًر ا إلى 

مغادرة موطنھ.



Global problems can only be resolved in a global and
peaceful manner. Wars serve only to boost the profits of the
armaments companies.

Artificial Intelligence and Bio Engineering, these hazards and
hopes of the future, must be regulated on a global basis.

Through my many years of intercultural work in various
regions of the world, I have learned that the people of the
world belong together and that they will only have a good life
in the future through cooperation and mutual respect, as well
as the fair distribution of basic resources such as water, land
and energy.

However, I have also learned that thinking and acting on a
global basis or an understanding for foreign and unknown
cultures is not something that can be assumed of all people.
This requires a great deal of time and the will to get to know
one another, open-minded cooperation and above all mutual
respect. 

The idea that I would like to present to you will certainly
seem utopian, unrealistic and perhaps even completely 
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 دعونا نتأكد من أن الموارد المخصصة للبحوث على االستخدام األفضل 
للطاقة المتجددة أو الزراعة العضویة أو على صحتنا أو على تعلیم أطفالنا، ال 

وش. یتم إنفاقھا بال جدوى على الجی
 المشاكل العالمیة ال یمكن حلھا إال على المستوى العالمي وبصورة سلمیة. 

ب. تخدم الحروب فقط في حصول شركات األسلحة على المكاس
إن الذكاء االصطناعي والھندسة الحیویة، وتلك المخاطر واآلمال المتعلقة 

. بالمستقبل، یتوجب تنظیمھا على صعید عالمي
من خالل العمل الثقافي الذي قمت بھ على مدار سنوات عدیدة في بلدان 

مختلفة من العالم، تعلمت أن شعوب العالم ینتمون إلى بعضھم البعض 
وسیكون لھم في المستقبل حیاة أفضل فقط عبر التعاون واالحترام المتبادل 

. وكذلك التوزیع العادل للموارد األساسیة مثل المیاه واألراضي والطاقة
 تعلمت أیًضا أنھ ال یمكن للمرء أن یتوقع التفكیر والسلوك العالمیین أو فھم 

الثقافات األجنبیة وغیر المعروفة لجمیع الناس.
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 وھذا یتطلب الكثیر من الوقت والرغبة في التعارف المتبادل والتعاون 
دل. المفتوح، وقبل كل شيء االحترام المتبا

إن الفكرة التي أود أن أقدمھا لكم تبدو للوھلة األولى بالتأكید خیالیة وغیر 
. واقعیة وربما غیر عملیة أو ساذجة تماًما

ل؟  ولكن، ھل ھي كذلك بالفع
 إنھا فكرة یبدو فیھا التفكیر العالمي والتبادل الثقافي تماًما كما لو كان عمالً 

م. محلیًا واحتراًما لرغبات ثقافة الناس في وطنھ
 تعد العدالة والتسامح واالحترام ھي أسس الصداقة والتعاون من أجل 

ك مستقبل سلمي ومزدھر لك وألطفال
 أود أن أشارككم ھذه الفكرة وأتمنى أن تقدموا اقتراحاتكم األفضل حول 

ب. كیفیة تخیُّل مستقبل التعایش معًا على ھذا الكوك
دة.  نحن بحاجة إلى رؤى جدی

 ال تخش التغییرات الصائبة التي تعود بالنفع على جمیع الناس. ال تجعل 
السیاسیین أو الملیاردیرات الفاسدین یخیفونك أو یتالعبون بك!
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دة  الحكومة العالمیة الموح

 طرق نحو العولمة الحقیقیة واحتجاج ضد الرأسمالیة المتفشیة التي تدمر 
نفسھا بنفسھا

 إن فكرة الحكومة العالمیة
 لیست فكرة جدیدة، فھي قدیمة قدم اإلنسانیة المتحضرة التي یعود تاریخھا 
إلى زمن الملوك المصریین. كما أن دانتي وإیمانویل وغیرھما قد شغلتھم 

رة. ھذه الفك
 ”في عام 1795، اعتبر إیمانویل كانت أن المواطنة العالمیة خطوة 

" ضروریة لتحقیق السالم العالمي

! یملك 10٪ فقط من سكان العالم 85٪ من الثروة العالمیة

إنھ صراع على موارد العالم الذي یتطور في الوقت الراھن ویتخذ اتجاًھا 
عدوانیًا للغایة. إن األمر یتعلق بإعادة تنظیم السیادة السائدة في العالم، 

رض. وبالتالي الوصول إلى موارد الطاقة والمیاه والمواد الخام واأل
 إن عصرنا موسوم بشھوة السلطة والمال



infeasible naive at first glance. 

But, is it really?

It is an idea that envisages a global mind-set and cultural
exchange, just as it envisages local action and respect for
the wishes of the cultures of people in their homeland.

Fairness, tolerance and respect are the foundations for
friendship, cooperation and therefore also for a peaceful and
happy future for you and your children.

I would like to share this idea with you and hope that you will
introduce your own perhaps better suggestions as to how
you foresee future co-existence on this planet. We need new
visions.

Do not fear reasonable changes that benefit all mankind. Do
not allow yourself to be intimidated or manipulated by corrupt
politicians or billionaires!
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یبدو أنھ لیس ثمة شخص یفھم أن الجمیع سیخسر في النھایة وسندمر 
وم. مجتمعنا وحضارتنا كما نعرفھا الی 

 توضح تدفقات الالجئین الراھنة أنھ لم یعد باإلمكان إیقاف الناس عن طریق 
دود. الجدران أو الح 

 نحن نشھد حالیًا بدایة ھجرة جماعیة جدیدة نحو أوروبا، واختالط الجنسیات 
. ومن ثم تغیُّر ألوروبا والعالم ال یمكن إیقافھ 

 ویُعزى ذلك إلى التوزیع غیر العادل للسلطة والموارد في العالم، وكذا 
ل. انتقال مصدر رزق الناس إلى أیدي مجموعة من أشخاص قالئ 

 ھناك ملیارات األشخاص الذین یعانون من الفقر مع عدم وجود میاه شرب 
م. نظیفة وعدم الوصول إلى موارد العال 

 تُستخدم ھذه الموارد وتُھدر من قبل عدد قلیل من البلدان الصناعیة حیث یتم 
. إھدارھا من أجل نظام الحد األقصى للربح 

 وعند النظر إلى التطورات الحادثة في السنوات العشر الماضیة، سوف تجد 
ع. أن الفجوة بین الدول الفقیرة والغنیة آخذة في االتسا 

 ال یتعلق األمر فقط بملكیة موارد الطاقة مثل النفط أو الغاز أو المواد الخام، 
بل یتعلق قبل كل شيء بالمضاربة بُسبل العیش األساسیة للناس والملكیة 

ذاء. الخاصة للمیاه واألراضي وبالتالي زراعة الغ 
 أدت المضاربات على الغذاء واألراضي الزراعیة إلى حدوث زیادة رھیبة 

في أسعار المواد الغذائیة في البلدان الفقیرة ویجب على الفور فرض عقوبات 
علیھا.
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 إن األھمیة الھائلة للمال والقوة المتصاعدة المرتبطة باألفراد، أو البنوك، أو 
صنادیق التحوط ، أو وكاالت التصنیف أو الشركات الدولیة الكبرى، التي 

یزداد نھمھم باستمرار للمال والنفوذ، ستجعل یوًما ما الموارد العالمیة 
. تتالشى

.  ویتوجب علینا اآلن االحتجاج والمقاومة
ب.  ال تدع الصحافة تُلھیك بقضیة الالجئین واإلرھا

ھذه لیست سوى أدوات لمزید من السیطرة والمزید من السلطة على األفراد 
وف. وإثارة الخ

 من الصعب التظاھر أو االحتجاج على شيء غیر مرئي أو شيء متسلل. 
ھل أحیانًا تسأل نفسك من یقف وراء بالك روك أو البنوك الخارقة مثل 

س؟ جولدمان ساك
 یجب أن یتم استبدال النظام االقتصادي الذي یعتمد فقط على تحقیق أقصى 

قدر من األرباح بنظام یھیمن علیھ القطاع الخاص مع وجود مناخ من 
ب. االبتكار والمسؤولیة من أجل رفاھیة الشع

المال ھو السلطة، فعلینا أن نوزع األموال بشكل عادل ونقید حیازة األفراد 
للمال وبالتالي للسلطة. یجب أن یكون للمال وظیفة كوسیلة تخزین للقیم 

واإلنجازات المادیة التي یجب دفع أموال مقابل الحصول علیھا. ویجب أال 
. یُساء استخدام المال كوسیلة للسلطة

 األسباب الرئیسیة للحروب ھي الرئیسیة كسب األرض، كسب الطاقة، 
كسب المیاه (االستیالء على الموارد األساسیة) وبالتالي السلطة.



leaders stand against economic interests, particularly those
of the United States. We 9 witness large parts of the world
becoming ungovernable and descending into violence.

Chaos and violence already rule in Syria, Iraq, Libya, and the
Ukraine, and may soon spread to Egypt, Southern Europe,
and perhaps other parts of the world as well.

Instead of combating terrorism and uniting the peoples of the
world, what has happened was that terrorism was fostered
and extreme fascist Islamist movements were allowed to
establish a State based on medieval and inhumane
principles. 

It is the struggle for the world›s resources that is currently
becoming increasingly aggressive. At stake is a realignment
of global power and consequently access to the resources of
energy, water, raw materials, and land.

It is a time marked by intolerance and greed, both for power
and for money.

No one involved seems to realize that in the end everyone
will lose and our society and civilization as we know it today
will have been destroyed.
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 تتدفق حالیًا مبالغ مالیة كبیرة ال یمكن تصورھا (وسائل القوة) في اتجاه 
التسلح، والذي یكون الھدف منھ في النھایة الحرب والدمار والقتل. یمكن 

د!! تحقیق السالم فقط من دون أسلحة. ولكن: العالم یستع
 من خالل زعزعة استقرار مناطق بأكملھا، یضطر الناس إلى التركیز على 

م. البقاء على قید الحیاة وال یمكنھم التعامل مع محاربة النظام الذي یھددھ
 ھل زعزعة االستقرار المنھجي وتدمیر الحیاة وُسبل العیش (الحروب)، 
وما بعد ذلك من تحقیق لالستقرار وتحسین للظروف المعیشیة، قد یكون 

م؟ جزًءا من ھذا النظا
 بعد الحرب الباردة، بدا أن العالم كان في طریقھ إلى سالم عالمي، بید أن 

ء!؟ ھذا السالم ال یریده األقویا

إننا نواجھ عن كثب كیف یتم استخدام الدعایة لتنفیذ زعزعة استقرار 
مستھدفة لمناطق بأكملھا وكیف تقوم القوى العظمى مرة أخرى بوضع 

. نفسھا ضد بعضھا البعض والبدء من جدید في قیادة حروب بالوكالة

 لقد ازدادت ترسانات األسلحة بشكل كبیر منذ سنوات. الجمیع ضد الجمیع. 
الغرب ضد الشرق. اإلسالم ضد المسیحیة. الُسنة ضد الشیعة. الوالیات 

ك؟ المتحدة وأوروبا ضد روسیا والصین؟ إالم یؤدي ذل
ینبغي أن یؤدي إلى زعزعة االستقرار على نطاق واسع.
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 وینطبق ذلك بشكل أساسي على ما یلي: المزید من األسلحة والمزید من 
ؤس. الحروب. المزید من القتلى والمزید من الب
ن.  المزید من األسلحة ال یخلق المزید من األم

 كیف یمكن لحكومة عالمیة أن تعمل في القرن الحادي والعشرین، ولماذا 
؟ ال یمكن حل مشكالت عالم الیوم إال من خالل حكومة مركزیة

: یجب على الحكومة العالمیة الموحدة وضع األھداف التالیة

. 1.ضبط مستوى المعیشة في العالم تدریجیًا

2. التوزیع العادل للموارد األساسیة لإلنسانیة مثل المیاه واألرض والطاقة

رب. 3. الحد من قوة المال وحظر إنتاج وتوزیع واستخدام أسلحة الح

 ھذه األھداف ھي األھداف األساسیة للحكومة العالمیة ویجب أن تكون 
ور. راسخة في الدست

 لتحقیق ذلك، یجب وضع موارد الطاقة والمیاه واألراضي تحت تصرف 
. اإلدارة المركزیة للحكومة العالمیة

وارد.  یجب أن یُحَظر الحصول على أرباح خاصة من ھذه الم
 یتم استبعاد ھذه الموارد األساسیة الثالثة لإلنسانیة من الملكیة الخاصة 

ویتم تقیید الملكیة الخاصة لألرض.
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1. ماذا یجب أن تكون األھداف األساسیة للحكومة العالمیة

 W$  الحد من قوة المال عن طریق استحداث عملة العالم المركزیة(a
زي. (الدوالر العالمي) وإنشاء البنك الدولي المرك

.  تصفیة جمیع العمالت الحالیة

ب) الرقابة العالمیة على توزیع الموارد األساسیة الثالثة، األرض والمیاه 
. والطاقة، والتوزیع المتساوي ذي الصلة بالموارد األساسیة للبشریة

.  ج) نظام تعلیمي موحد عالمیًا یتكیف مع االختالفات اإلقلیمیة

د) إلغاء الدول القومیة واستحداث مناطق إداریة تعیش فیھا مجموعات 
متماثلة عرقیًا ومجموعات لغویة.
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م  ھـ) الحریة الدینیة في جمیع أنحاء العال

 و) الفصل الصارم بین الدین والحكومة

ل. ز) اقتصاد رأسمالي عالمي حر مع الحد من سلطة الما

ح) سوق عالمیة، ولكن مع تشجیع الزراعة اإلقلیمیة للغذاء وإنشاء مواقع 
. إنتاج في المناطق المتخلفة حالیًا

ط) سوق عمل حرة على مستوى العالم وسفر مجاني. یجب أن تكون حریة 
رة. السفر محدودة في البدایة بسبب االختالفات االقتصادیة الكبی

ودة  ي) إلغاء الجیوش وتدمیر جمیع مخزونات األسلحة الموج

ك) إنشاء شرطة مسلحة في جمیع أنحاء العالم للسیطرة على النزاعات 
. واالمتثال للقانون األساسي للحكومة العالمیة

م ل) التشریعات الضریبیة الموحدة في جمیع أنحاء العال

م  م) تشریع موحد لحمایة البیئة والحمایة من الكوارث في جمیع أنحاء العال

ن) استحداث لغة مركزیة موحدة للتفاھم بین الناس واإلبقاء على اللغات 
اإلقلیمیة الحالیة والمحافظة علیھا.
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 س) حظر تطویر وإنتاج وتوزیع أسلحة الحرب التي تؤدي إلى تفاقم الحروب 
. الكبیرة التي تتجاوز الحدود اإلقلیمیة

 ع) استحداث الحد األدنى والحد األقصى للدخل والحد األقصى للملكیة

ف) النظام االقتصادي ھو رأسمالي في األساس ذو دخل وثروة محدودین. 
الملكیة الخاصة المسموح بھا تصل إلى حد 10000000 دوالر عالمي وال 

. یمكن المساس بھا

د  ص) إنشاء نظام رعایة صحیة موح

ن  ق) المساواة بین الجنسی

 ر) إلغاء أنظمة األحزاب الحالیة

 ش) یجب استبعاد السیاسیین العاملین في الوقت الحاضر من الحكومة العالمیة 
ر. بسبب عالقاتھم بالرأسمالیة المالیة واالحتكا

2.أفكار لتحقیق خطوات ملموسة:
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 1.2. وضع دستور. )القانون األساسي(
یجب أن یستمد القانون األساسي من المبادئ اللیبرالیة لدول أوروبا الغربیة 
وأن یشكل األساس للتشریع. ال یمكن استحداث وتطبیق دیمقراطیة عالمیة 

وقانون انتخابات على الصعید العالمي. وبدًال من ذلك، یجب أن یكون ھناك 
برلمان أعلى، یتألف من ممثلین للمناطق اإلداریة اإلقلیمیة، ویتخذ غالبیة 

القرارات العالمیة .
ا في المناطق اإلداریة .  یجب أن تكون ھذه البرلمانات موجودة أیًض
 إن مراقبة الحكومة العالمیة وأعضائھا أمر في غایة األھمیة، كما أن 

ا. یجب أن یتولى البرلمان ھذا اإلش راف. اإلشراف یكتسب أھمیة خاصة جًد
یجب أن تتم صیاغة الدستور بواسطة طبقة فكریة واسعة من السكان من 

جمیع المناطق اإلداریة اإلقلیمیة المستقبلیة .
 یجب استبعاد السیاسیین الحالیین من صیاغة الدستور بسبب قربھم من حكم 

األقلیة ذات النفوذ المالي .

یجب أن یتم وضع الدستور بمشاركة أعضاء الجماعات المھنیة المختلفة من 
جمیع أنحاء العالم مثل المدرسین والمحامین والمھندسین واالقتصادیین من 
ذوي الخبرة الدولیة واألطباء الذین یتوافقون مع األھداف األساسیة المعلنة 

للحكومة العالمیة ویدعمون أھدافھا. كما تتم دعوة 



To achieve this, the power of money absolutely must be
restricted. Energy resources, water and land shall be
centrally administrated by the World Government.

Gaining private profits from these resources must be prohibit

These 3 basic resources of humanity should be exempt
from private ownership and private ownership of land
should be restricted.

1. Basic principles and essential objectives of a World
Government

a) Restricting the power of money through the introduction of
a central world currency (W$) and the establishment of a
central World Bank. All currently existing currencies are to be
liquidated.

b) Global control over the distribution of the 3 basic
resources of land, water and energy and consequently an
equal distribution of humanity›s resources.

c) A uniform global educational system that takes into
account regional differences.

d) The elimination of all nation states and the introduction of
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. القیادات الدینیة الحالیة من جمیع الدیانات العالمیة
 یجب أن تكون الفترة االنتقالیة للنظام العالمي الحالي الذي یتكون من دول 

فردیة وكذلك إنشاء الھیاكل الجدیدة، أقصر ما یمكن وأن یكون االنتقال 
. فعاالً

 لھذا الغرض، یجب وضع خطة ملموسة ووضع أساس قانوني واإلصرار 
. على تنفیذھا

2.2 قانون الوقف الفوري إلنتاج األسلحة وتدمیر جمیع األسلحة الحربیة

تمثل األسلحة الحربیة واستخدامھا في الوقت الحاضر أكبر تھدید محتمل 
لحضارتنا، وتُستخدم لالستیالء على السلطة وتوسیعھا. لذلك، سیكون أكبر 

تحٍد وإحدى المھام الرئیسیة للحكومة العالمیة ھو وضع حد لمخزونات 
. األسلحة وإقناع المالكین الحالیین بتسلیم أسلحتھم وتدمیرھا

 یجب أن تسیطر الحكومة العالمیة على جمیع األسلحة. یجب أن تصبح ھذه 
األسلحة غیر مؤذیة خالل فترة قدرھا عام واحد. إنتاج وتوزیع أسلحة 

. الحرب یتم تجریمھ بشكل أساسي

3.2 قانون التوزیع العالمي المتساوي للموارد األساسیة الثالثة

یجب حظر الملكیة الخاصة للموارد األساسیة مثل المیاه والطاقة للحد من 
ملكیة األراضي. استئجار األراضي الزراعیة أمر ممكن، لكن یجب السماح 

بھ فقط لزراعة األغذیة وتربیة المواشي.



 یمكن التربح من بیع األغذیة المزروعة في أرض مستأجرة، ولكن ال 
. یمكن أن تنتقل األرض إلى ملكیة خاصة

 تُحظر الملكیة الخاصة آلبار النفط والغاز. غیر مسموح بتحقیق أي ربح 
من بیع الطاقة (الفحم والنفط والغاز). جدیر بالذكر أنھ یتم استثمار أي ربح 
. یتم الحصول علیھ في بناء وتحدیث منشآت اإلنتاج أو أشكال الطاقة البدیلة

 یجب أن تقتصر ملكیة األراضي الخاصة المسموح بھا بحد أقصى على 
د. 5000 متر مربع للشخص الواح

 تتم مصادرة األراضي الزائدة المملوكة، ولكن یمكن تأجیرھا للمالكین 
ت. السابقین إذا استخدموھا وأداروھا كأراٍض زراعیة أو أراضي غابا

 یتم استبعاد المیاه كملكیة خاصة. یجب استثمار األرباح الناتجة عن إنتاج 
. وبیع میاه الشرب على الفور في تكنولوجیا المعالجة وشبكات المیاه العالمیة

4.2 قانون الحفاظ على البیئة

یتعین على الحكومة العالمیة إنشاء ھیئة بیئیة مركزیة تحلل حالة التدمیر 
البیئي عن طریق التكنولوجیا النوویة والھندسة الوراثیة واستخراج النفط 

والمواد الخام وتغیر المناخ وما إلى ذلك. یجب أن یتم بعد ذلك اتخاذ 
إجراءات لوقف ھذا التدمیر البیئي وحظره. یُشكل الغذاء المعدل وراثیًا من 

خالل البذور والمبیدات الحشریة المعدلة وراثیًا

ONE WORLD

16



. تھدیًدا ال یحصى فیما یتعلق بطفرة الكائنات الحیة الجدیدة التي ال یمكن التنبؤ بھا
 یتعین على الحكومة العالمیة إیقاف ھذه الشركات المصنعة لھذه المنتجات 

ج. وإغالق منشآت اإلنتا
 بالنسبة لمحطات الطاقة النوویة، البد من إجراء تحلیل للمخاطر والتدابیر التي 
سیتم تنفیذھا. ویجب دفع االستثمارات في الطاقات البدیلة إلى األمام على نطاق 

واسع

د 5.2قانون بشأن استحداث نظام تعلیمي موح

إن أساس تعدیل المستوى العالمي للمعیشة ھو نظام تعلیمي معّدل إقلیمیًا ولكن 
. خاضع لسیطرة مركزیة وكذلك بناء المدارس والجامعات عالمیًا

ینبغي أن یكون أساس ھذا النظام التعلیمي أكثر فعالیة وأفضل نظام تعلیمي متاح 
الیوم، ویجب استخدام النظام الفنلندي أو األلماني لھذا الغرض. یجب تحدید مناھج 

المواد العلمیة واللغة المركزیة (الریاضیات، الفیزیاء، الكیمیاء، األحیاء، اللغة 
اإلنجلیزیة،) مركزیًا. ویمكن اختیار المواد األخرى من قبل الحكومات اإلقلیمیة. 

. وفي النھایة، یجب الوفاء بالمعاییر الموحدة عالمیًا

م.  الطوائف الدینیة مسؤولة عن تدریس الدین بالتزامن مع تدریس القی
 من المھم التأكد من أن المبادئ األساسیة لجمیع األدیان یتم تدریسھا لجمیع 

س. النا

 یجب أن یكون لكل شخص حریة اختیار الدین الذي یعتنقھ أو ما إذا كان ال 
یرغب على اإلطالق في اعتناق أي دین.
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دة.  ال یجوز ألحد أن ینتمي إلى دین عند الوال
إن تدریب المعلمین الجدد وإرسال المعلمین إلى المناطق النائیة والمتخلفة 
تعلیمیًا لھو أمر في غایة األھمیة في الوقت الحالي. یجب تكثیف تدریب 

را. المعلمین والعمال المھرة وفقًا لنموذج ألمانیا أو النمسا أو سویس
 Es sind .یجب أن یكون التعلیم والدین منفصلین تماًما عن بعضھما البعض 

. weltweit internationale Universitäten zu bauen

یجب أن یكون األساس العالمي لنظام التعلیم ھو المبدأ البوذي الخاص بالرؤیة 
الصحیحة والتفكیر الصحیح. (تدریس علم األخالق)

دة.  یحتاج الناس إلى أن یفھموا أن الغرض من الحیاة ھو معایشة السعا
 وال یمكن معایشة السعادة إال عندما تمنح اآلخرین الثراء حیث إن الحسد 

والجشع والحقد یؤدون إلى التعاسة. 

.  یجب استحداث المسؤولیة والسعادة والتفكیر كمادة دراسیة مدرسیة
یجب أن یركز التعلیم على المساواة بین الرجل والمرأة والمساواة في العرق 

ن. والمساواة بین األدیا
ب.  یجب أن یكون التعلیم مجانیًا ویتم تمویلھ من أموال دافعي الضرائ

6.2 قانون بشأن إلغاء الدول والحدود القائمة حالیًا واستحداث مناطق إداریة 
إقلیمیة

یُعد األساس الستحداث ھیاكل وقوانین مركزیة عالمیة الحل المرحلي لخلق 
. الدول القومیة

 وینبغي أن یتم تقسیم العالم إلى مناطق إداریة إقلیمیة رئیسیة على مستوى 
القارات. وفي ھذا الصدد، من الممكن تقسیم العالم إلى ثماني مناطق إداریة 

. رئیسیة
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experience, or doctors, who agree with the declared basic
objectives of the World Government, should be involved in
drafting the constitution. Current leaders of all world religions
are also invited.

The transition period between the current world order based
on individual nations and the establishment of new structures
must be as short and effective as possible.

To achieve this, concrete planning is needed, along with the
creation of a legal basis which is then consistently
implemented.

2.2 Law on the immediate stop of arms production and
the destruction of all military weapons

Military weapons and their usage to gain and expand power
currently present the biggest threat to our civilization. It will
therefore be the biggest challenge, but one of the key tasks,
of the World Government to render these arsenals ineffective
and to move the current owners of these weapons to
surrendering and destroying their arsenals. 

2.3 Law on the equal global distribution of the 3 basic
resources

أ) أوروبا
رب  ب) شمال أفریقیا وبالد الع

 ج) شمال آسیا
 د) جنوب آسیا

 ھـ) آسیا الوسطى
و) أمریكا الشمالیة

 ز) أمریكا الجنوبیة
 ح) أفریقیا

 فیما بعد، ینبغي أن تدار المناطق اإلقلیمیة الثانویة والمناطق اإلداریة الفرعیة 
. المدمجة في المناطق اإلداریة الرئیسیة حسب المناطق العرقیة واللغویة

7.2 قانون بشأن الدخل والملكیة

من أجل تحقیق مستوي معیشة عالمي مناسب والحد من سلطة المال، یجب 
. تعریف وتحدید الحد األدنى والحد األقصى للدخل (وفقًا للمنطقة والنشاط)

. وینطبق الشيء نفسھ على الحد األقصى للملكیة

: یوصى بالدخول الخاصة التالیة
 یجب أن یبلغ الحد األدنى للدخل لمدة 48 ساعة من العمل في السنة 6000 

. دوالر عالمي
.  یجب أال یتجاوز الحد األقصى للدخل ألي فرد 500000 دوالر سنویًا

ینبغي أال تتجاوز ملكیة الفرد 10 ملیون دوالر عالمي.
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 تأسیًسا على حقیقة مفادھا أن الدخول تستخدم فعلیًا في االقتصاد الحقیقي وأن 
التنمیة العالمیة للعالم تبدأ، سیشھد االقتصاد الكلي العالمي طفرة ھائلة. یجب أن 

. یواكب ھذا االنتعاش التوافق البیئي
.  یجب حظر المضاربات أیًا كان نوعھا

 بعد االنتھاء من التعلیم، یحق لكل شخص على األقل 20 ساعة أسبوعیًا من 
ل. العمل المأجور. یجب دفع الحد األدنى لألجور مقابل ھذا العم

 ال یُسَمح بالخدمات االجتماعیة إال لألشخاص غیر القادرین على االنخراط في 
العمل نظًرا ألسباب صحیة أو إعاقة. ویكون ھذا الحق بشكل أساسي لكال 

ن. الجنسی

 یجب أن یعتمد صافي دخل (أرباح) الشركات على عدد الوظائف ویجب أال 
ل. یتجاوز 70000 دوالر عالمي سنویًا لكل موظف یعمل بدوام كام

. وذلك حتى یمكن تأمین دخل محدد لكل وظیفة
ت.  یُسَمح بتحقیق أقصى أرباح من الشركا

 مع ذلك، ال یُسَمح بأن یتجاوز حجم الشركة في موقع واحد 4000 عامل أو 
صافي ربح قدره 280 ملیون دوالر عالمي. ویتعین أن تكون المواقع في 

. مناطق إداریة مختلفة

 بالنسبة ألصحاب الشركات ذات المسؤولیة الشخصیة وبالتالي المسؤولیة 
الخاصة للشركة یصل الحد األقصى للممتلكات إلى 50000000 دوالر 

عالمي. من المقترح أن تكون (العقارات، والنقد، وما إلى ذلك) بالنسبة لغیر 
مالكي الشركات، بحد أقصى 10000000 دوالر عالمي.

should be taken as a model. Curricula for science subjects
and the central language (mathematics, physics, chemistry,
biology, English) must be centrally specified. Other subjects
can be chosen by the regional governments. Uniform global
graduation standards are to be specified.

The religious communities are responsible for religious
education combined with ethics instruction.

It must be ensured that the basic principles of all religions
are taught to all people.
Everyone should be able to freely choose their religious
denomination or to choose no denomination at all. No one
may belong to a religion by birth. 

The training of teachers and the deployment of teachers to
regions with currently poor educational standards and/or
structural weakness is of utmost importance. The training of
teachers and education professionals is to be increased and
modeled after the German, Austrian or Swiss system.

Education and religion are to be strictly separated. Global
international universities are to be established. The global
basis of the education system should be the Buddhist
doctrine of right view and right thought. (Ethics instruction)

People need to understand that the meaning of life is to 
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یمكن فقط تأسیس شركات رأسمالیة. یحق للموظفین شراء أسھم في الشركات 
ت. أو الحصول على جزء من رواتبھم على ھیئة أسھم في الشركا

8.2 تحدید النسل وإبطاء النمو السكاني

نستنتج أنھ بسبب التعلیم والتنویر ونظًرا للدخل العالي، سینخفض معدل الموالید 
على المدى المتوسط بشكل كبیر وخاصة في المناطق الفقیرة حالیًا في العالم. 

وفقًا للحكومة العالمیة، لیس ھناك ضرورة لوجود قانون یتعلق بتنظیم األسرة. 
یجب تعزیز التثقیف الجنسي في المدارس، على أن یكون جزًءا من نظام التعلیم 

زي. المرك

ن 9.2 المساواة بین الجنسی

.  المساواة بین الجنسین ھي مبدأ أساسي من مبادئ الحكومة العالمیة
.  یجب إرساء ھذا المبدأ األساسي في دستور الحكومة العالمیة

من حیث المبدأ، ستكون أجور الرجال والنساء موحدة. للنساء الحق نفسھ في 
العمل مثل الرجال. یجب منح الفترات المدفوعة للحمل والتربیة وكذلك إنشاء 

ریاض األطفال. نظًرا ألن ریاض األطفال تُعد أساًسا تعلیمیًا لنظام التعلیم 
ب. الالحق، یتم تمویلھا بأموال دافعي الضرائ

ب 10.2 قانون بشأن خضوع الدخل والملكیة للضرائ

یكون الدخل الخاص بحد أقصى 500000 دوالر عالمي في السنة معفیًا من 
. الضرائب. وینطبق الشيء نفسھ على الحد األقصى للملكیة

 ومع ذلك، یُوصى بضریبة القیمة المضافة الموحدة بنسبة 30٪. یبلغ معدل 
ضریبة القیمة المضافة 15٪ فقط على المواد الغذائیة والمیاه والطاقة. وبذلك 

نضمن أن أكبر المستھلكین یدفعون أعلى حصة من الضرائب.
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وق.  یمكن تشكیل األسعار بحریة وفقًا لمبدأ الس

 بالنسبة للشركات، تطبق ضریبة القیمة المضافة بنسبة 15٪. من ھذا المبلغ، 
یذھب 5٪ إلى الحكومة العالمیة و5٪ إلى المنطقة اإلداریة و5٪ تظل في 

. المقاطعة
یمكن منح المزایا الضریبیة في مناطق محددة من الدول النامیة. ال یجوز فرض 

. ضرائب إضافیة. یُحظر إعانات الدعم اإلضافیة أو المزایا الضریبیة
 یتم استحداث تسویة مالیة عالمیة، والتي من شأنھا توزیع موارد الحكومة 

. العالمیة المركزیة بشفافیة

11.2 قانون بشأن استحداث عملة عالمیة مركزیة جدیدة وإنشاء البنك العالمي 
وال. المركزي الذي یضطلع بتوزیع األم

 ھناك واحدة من أھم مھام الحكومة العالمیة وھي تقیید سلطة المال. لذلك، ینبغي 
استحداث الدوالر العالمي ($W) والذي سیحل محل جمیع العمالت المعمول بھا 

سابقًا. لضمان التدفق الدائري لالقتصاد بعد إلغاء جمیع العمالت التي كانت 
وال. ساریة سابقًا، یجب استحداث أسعار صرف لألم

.  تُلغى قروض المؤسسات المالیة الحالیة
 یتم غلق المؤسسات المالیة الخاصة. تُنقَل ملكیة البنوك الحكومیة وشبھ 

. الحكومیة إلى الحكومة العالمیة
 یتم تحدید مستوى صرف العملة بعد تحویل العملة وفقًا للحد األقصى لألموال 

ت. المسموح بھا لألفراد أو الشركا
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experience happiness and that happiness can only be
experienced when sharing one›s wealth with others. Envy,
greed and jealousy only create misery.

Responsibility, happiness and logic thinking must be
established as a school subject. 

Further focal points in education are the equality of gender,,
color and religions.

Education must be free and is to be financed through taxes.

2.6 Law on the abolition of currently existing nations and
national boundaries and the introduction of regional
administrative areas 

The gradual elimination of nation states is the foundation for
the introduction of central global structures and laws.

The division of the world into major regional administrative
zones should be based on continents and could render eight
such major zones:

A) Europe
B) North Africa and Arabia
C) North Asia
D) South Asia and Australia

 یتم إصدار الدوالر العالمي ($W) من قِبل البنك العالمي المركزي ویرتكز 
على 1: 1 بقیمة الدوالر األمریكي الحالي. وبالتالي، من الممكن أن یستمر 
استخدام الموجودات النقدیة الحالیة بنفس أسعار الصرف للمدفوعات إلى أن 

یقوم البنك العالمي بطبع ما یكفي من النقد. یتم عرض جمیع األسعار بالدوالر 
العالمي

 یحق لكل مواطن على األرض بدایة من سن 16 عاًما الحصول على حساب 
بنكي. فیما یتعلق بھذا الحساب، یتلقى بطاقة دفع صالحة على مستوى العالم 
مماثلة لبطاقات االئتمان الحالیة. یحصل األطفال دون سن 16 على حساب 

ن. بنكي تحت وصایة الوالدی

 لھذا، یجب استحداث نظام دفع مركزي مماثل لذلك المخصص لبطاقات 
ن. االئتما

 یحصل كل مواطن فقیر على األرض فوق سن 16 على تمویل أولي بقیمة 
1000 دوالر عالمي على بطاقتھ البنكیة. یتلقى الوالدان الفقیران عن كل طفل 

دة. حتى 16 عاًما 500 دوالر عالمي لمرة واح

 ال یجوز إنفاق نقود التمویل األولي إال على الطعام والسكن والتعلیم. یتلقى 
. الوالدان 500 دوالر عالمي كتمویل أولي لكل طفل یقل عمره عن 16 عاًما

رورة  یجب مواصلة دفع الدخول السابقة بنسبة 1: 1 مع ض
 مراعاة الحدود العلیا والدنیا.
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.  یجب غلق البنوك القائمة حالیًا أو تنتقل ملكیتھا إلى البنك العالمي

زي 12.2 قانون بشأن تدشین نظام صحي مرك

تھدف الحكومة العالمیة إلى إنشاء نظام صحي مركزي موحد. یجب على كل 
مواطن أن یدخل تحت مظلة التأمین الصحي. تخضع األرباح المتحصلة من 

تصنیع األدویة للضریبة بمعدل قدره 50%. یتم استثمار أموال الضرائب في 
. البحث العلمي

ویجب دعم ما یُعرف الیوم بالطب التقلیدي وكذلك الطب البدیل أو الطبیعي 
. بالطریقة نفسھا

م.  وینبغي استحداث معاش تقاعدي وتأمین صحي یسریان على مستوى العال

3. النظام االقتصادي للعالم في ظل الحكومة العالمیة المركزیة

لماذا یتعین على الحكومة العالمیة قبول وتطبیق نظام اجتماعي رأسمالي معتدل 
؟ ھ بیئیًا كنظام أساسي عالمي موجَّ

تتمیز الھیاكل االجتماعیة الیوم على مستوى العالم بأن معظمھا رأسمالي و/أو 
إقطاعي. ال تزال عبودیة األرض والعبودیة منتشرة بشكل كبیر في ھیاكل ذات 

صبغة إقطاعیة في أفریقیا والشرق األوسط والشرق األدنى، وتستخدم على 
نطاق واسع في جمیع أنحاء الشرق.
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The global economy will experience an enormous upswing
because of global development and the fact this income will
actually be spent in the real economy. This economic upturn
must be environmentally sustainable.

Speculation of any kind must be prohibited.

Everyone has a right to at least 30 hours of paid work per
week after completing their education. A minimum wage shall
be payable for this work.

Social security benefits are permitted only for those
individuals that cannot pursue any work for health reasons or
because of disability. This right to work generally applies to
both sexes.

The net income (profit) of companies should be based on the
number of their employees and limited to W$70,000 per full-
time employee per year. 

This would ensure a certain income for every job. Companies
may generate maximum profits, but any one local branch
shall be limited to 4,000 employees or a net profit of W$280
million. Company offices shall be located in different
administrative zones.

 Wir finden in den sogenannten Schwellenländern wie
 China, Indien, Brasilien, Russland eine

 Mischgesellschaft, bestehend aus Kapitalisten
 Inhabern der Produktionsmittel) und Fabrikarbeitern)
. sowie feudalen bzw. landwirtschaftlichen Strukturen

كلما تطور المجتمع لیصبح مجتمعًا منتًجا، زادت القیمة المضافة، ومن ثم زاد 
. دخل الفرد في المجتمع

 في المجتمع الرأسمالي (الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج) یؤدي لتوزیع العادل 
ء. للقیمة المضافة إلى أن یغدو المجتمع مزدھًرا ویعمھ الرخا

بالنظر إلى جمیع النظم االجتماعیة السابقة، سواء إقطاعیة أو اشتراكیة أو 
شیوعیة، نجد أن الرأسمالیة في المجتمع اإلنتاجي ھي النظام االجتماعي الذي 

. أدى إلى تحقیق كبر قدر من الرفاھیة في الدول الصناعیة

إن الملكیة الخاصة المحدودة لوسائل اإلنتاج والمنافسة ھي أساس تطور 
المجتمع

 یمكن أن نستنتج من ھذا أن المجتمع كي یتطور، ال یكون في احتیاج فقط إلى 
المنافسة، بل یجب أن یخلق حافًزا یتسم بالتحسین والتغییر المستمر من أجل 

ر. تحقیق مستوى معیشة جید للناس والوصول إلى رضا الجماھی

 یتعین على الحكومة العالمیة تأسیس نظام اجتماعي ذي صبغة بیئیة یعتمد على 
. االقتصاد الخاص كأساس للمجتمع

 كما یجب كبح جماح ھذا النظام االجتماعي الذي یعتمد على االقتصاد الخاص 
من خالل تقیید الملكیة والمال في أیدي األفراد. ویجب أن تكون السلطة في 
أیدي األفراد محدودة. یتم تحقیق الرفاھیة للمناطق الفقیرة من خالل التعلیم 

واالستثمار في مشروعات البیئة والطاقة والنقل.
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یجب أن تكون تجارب النجاح ملموسة وقابلة للتحقیق بالنسبة لألشخاص الذین 
ل. ال تتوافر لدیھم صلة مباشرة بالما

یتعین إجراء محاوالت لكي تحل أجواء من التضامن العالمي والعمل الجماعي 
ء. العالمي محل األجواء الحالیة من الحسد واالستیا

 للتغلب على الفوارق االجتماعیة واالقتصادیة، یتعین بالضرورة تعزیز 
التصنیع العالمي الموحد لخلق فرص عمل جیدة للغایة وتوفیر حافز لمزید من 

م. التعلی

 Es ist eine der größten Herausforderungen der 
 Weltregierung, die jetzigen unterentwickelten und

 feudal geprägten Gebiete in Asien und Afrika sowie
. Südamerika schnell industriell voranzubringen

لذلك، یجب أن یساھم األشخاص ذوو المستوى التعلیمي العالي في التصنیع في 
المناطق المتخلفة صناعیًا في العالم الیوم. لن تشھد اإلمكانات الصناعیة في 
البلدان الصناعیة الحالیة ازدھاًرا، بید أنھا سیتم تعزیزھا اآلن في المناطق 

المتخلفة. والھدف من ذلك ھو إنتاج وتسویق المنتجات والمواد الغذائیة محلیًا.
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Men and women must generally be paid equally and women
have the same right to work as men. Women shall receive
paid leave for pregnancy or child upbringing. Nurseries must
be built, and since they are viewed as the basis of the further
education system, they shall be financed by taxes.

2.10 Law on the taxation of income and property

Private income up to W$500,000 annually is tax-free. The
same applies for maximum property. 

However, a uniform value added tax of 30% is recommended
VAT on food, water and energy shall be on 15%. This
ensures that the biggest consumers pay the highest share of
taxes.

Pricing is unregulated and based on market principles. 

Companies must pay a vat of approx. 15%, Taxes are
distributed as follows: 5% for the World Government, 5% for
the major administrative zone, 5% for the province.

Tax benefits may be granted in specified developing regions.
Additional taxes may not be levied. Additional subsidies or
tax benefits are prohibited.

ر؟ كل ھذا مجرد نظریة غیر واقعیة أو ربما طریقة جدیدة للتفكی

قد یحذر الكثیرون من خطر إنشاء مثل ھذا النظام الذي سینتھي سریعًا إلى 
ن. دیكتاتوریة عالمیة عندما یدیرھا أشخاص غیر مؤھلی

بالطبع، ھذا الخطر قائم، وبالتالي فإنھ من المھم للغایة 
أن یكون أساس الحكومة العالمیة وجود دستور قوي. یجب أن یخضع 

الجمیع لھذا الدستور أو القانون األساسي والذي سیكون مسؤوالً عن تنفیذ 
. أھداف الحكومة العالمیة مركزیًا أو إقلیمیًا

یجب ضمان إنفاذ قوانین ھذا الدستور من خالل الحمایة الدستوریة القویة 
والمحكمة الدستوریة.

ONE WORLD

27



.آمل أن أكون قد أیقظت اھتمامك ، وأتطلع إلى األماملمناقشة مثیرة لالھتمام

 یرجى إرسال أفكارك واالقتراحات ل
future@1world.earth .

!إنني أتطلع إلى االستماع منك

by Klaus Ertmer 
2015
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I hope that I have awakened your interest, and look forward
to an interesting discussion.

Please send your ideas and suggestions to
future@1world.earth .

I look forward to hearing from you!

by Klaus Ertmer 
2015

ھیكل حكومي عالمیمنظمة

 یجب أن یحكم شعوب ھذا العالمالخبراء ولیس من قبل غیر كفء
.والجیاع السلطةسیاسة

ONE WORLD
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لعالمیة  على RESTS 4 الحكومة ا
أعمدة

مجموعات الخبراء الوزارات

مستقلعدالة البرلمانات فیالمحافظاتو
المناطق
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لعالمیة تنظیمالحكومة ا

 خبیر
مجموعات

 المناطق
اإلداریة

PROVINCES

DISTRICTS

 ما یصل إلى 2 ملیار
دوالر

 ما یصل إلى 100
ملیونالسكان

 یصل إلى 1
ملیونالسكان

 مجموعات
الخبراءاللعالمیقرارا

ت

 مجموعات
الخبراءاللعالمیالقرار
ات فیإداریمناطق

البرلمان /
االستفتاءات

البرلمان /
 االستفتاءاتل
المحلیةقرارات
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لمناطق اإلداریة لمیةا لعا ا

Africa

South
East Asia
Australia

شمال امریكا

امریكا الجنوبیة

أوروبا

شمال أفریقیاشمال آسیا
العربیة +

أفریقیا

جنوب آسیا

آسیا الوسطى
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THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES

Africa

South
East Asia
Australia

North
America

South
America

Europe

North AsiaNorth Africa
+Arabia

Africa

South
Asia

Middle
Asia

فرق الخبراء (1

 یجب أن یكون أعضاء لجان الخبراء ھم القمةالمتخصصین في مجالھم •
ویجب أن تمتلك بالفعلخبرة دولیة

یجب أن یعمل الخبراء بالتعاون الوثیق معالوزارات •

.ینبغي انتخاب الخبراء حدیثًا أو إعادة انتخابھم في مناصبكل 3 سنوات •

 یجب أن یكون الناس قادرین على طرح األسئلة المؤھلة •
مباشرةالخبراء
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لیة ا ت ل فرق الخبراء اللمجاالت ا

(الماء والطاقة (40 (العدل (40

(الشرطة واألمن (40 (وسائل اإلعالم (40

(الطب (40 (الدفاع المدني (20

(العلوم المالیة والمصرفیة (40 (الزراعة (20

(االقتصاد (40 (الصناعة (40

(البناء (40 (الغابات (20

(الثقافة والریاضة (20 (الضرائب (20

(السعادة (10 (تعلیم (40

(حمایة البیئة (40
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الوزارات (2

ینبغي أن تنفذ الوزاراتتوصیات وقرارات الخبیرفرق •

 یجب أن یكون للوزارات فرعمكاتب في المناطق اإلداریة •
والمحافظات

. .الوزارات تعمل في تعاون وثیقمع فرق الخبراء •
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رئیسةالوزارات

وزارة الشرطة واألمن

وزارة النقل

وزارة المیاه والطاقة

وزارة العدل
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وزارة الصحة والرعایة الطبیة

وزارة الثقافة ومصالحة الناس

وزارة البیئیةوالزراعة المحلیة

وزارة التعلیمو السعادة

وزارة البیئة
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وزارة الصناعة البیئیة

 وزارة إلعادة ھیكلةالشركات مع أكثرمن 5000
موظف

 وزارة لتدمیرأسلحة الحرب وإعادة الھیكلةالشركات
التسلح

وزارة التوزیع العادل لاللثروة وتخفیف حدة الفقر

 وزارة الخدمات المصرفیة والمالیةونظم
الدفع

Ministry for labour and
 social affairs

Ministry for the reconciliation
of religion

Ministry for information and media:
• Neutral information

• Media receive a certificate
regarding the veracity      of the news

• The media must work autonomously
and independently
• Shall report only the facts
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Ministry for ecological industry

Ministry for the restructuring of
companies with  more 
than 5000 employees

Ministry for the destruction of
weapons of war and  the restructuring

of armaments companies

Ministry for the fair distribution of
wealth and  the alleviation of poverty

Ministry for banking, finance
and payment systems

وزارة العمل والشؤون االجتماعیة

وزارة المصالحةالدین

وزارة اإلعالم واإلعالم:• معلومات محایدة

تلقي الوسائط شھادةفیما یتعلق بصحة األخبار •

•یجب أن تعمل وسائل اإلعالم بشكل مستقلوبشكل مستقل •
یجب اإلبالغ عن الحقائق فقط 
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لمستقل لقضاء ا ا

 أعلى فائق
الدستوریة
محكمة 

رئیس اللمحكمة العلیا

محكمة دستوریةمن منطقة المسؤول

المحكمة االقلیمیة

محكمة المقاطعة

4) Parliaments and elections in the provinces and
districts

•Provinces and districts should retain the administrative
structures and should be able to make more local
decisions

•This gives more power to local decision-makers

•Local decisions should be made in the districts and
provinces

•Global decisions should be made by the expert teams

•Ministries have subsidiary offices in the provinces and
districts.

•Expert teams, ministries and parliaments work closely
together. 

•Districts and provinces should be governed by
parliaments

•The parliaments should be re-elected through an online
election every 3 years
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البرلمانات واالنتخابات في المحافظات والمناطق (4

 یجب على المقاطعات والمقاطعات االحتفاظ باإلدارةالھیاكل ویجب أن تكون قادرة •
على جعل أكثر محلیةقرارات

ھذا یعطي المزید من القوة لصناع القرار المحلیین •

ینبغي اتخاذ القرارات المحلیة في المناطق والمحافظات •

یجب اتخاذ القرارات العالمیة من قبل فرق الخبراء •

.للوزارات مكاتب فرعیة في المحافظات والمناطق •

.فرق الخبراء والوزارات والبرلمانات تعمل عن كثبسویا

یجب أن تكون المناطق والمقاطعات محكومةالبرلمانات •

ینبغي إعادة انتخاب البرلمانات عبر شبكة اإلنترنتانتخاب كل 3 سنوات •
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یجب على المدن والبلدات والقرى ترشیحالمرشحین •

 سیتم انتخاب البرلمانات في جریسنس ، بافاریا ، تیرول ،جنوب التیرول ، في •
 األندلس ، في كالوغا أوبالست ، فیمقاطعة تشاندونغ أو سیتشوان ، في والیة تكساس ،
 كالیفورنیا ،ألبرتا أو تشیھواھوا. الدول القومیة مثل ألمانیا ،إیطالیا ، سویسرا ، النمسا ،

روسیا ، الصین ، الوالیات المتحدة األمریكیة ، المكسیك ،سیتم حل كندا أو إسبانیا

 سیتم اتخاذ القرارات المحلیة من قبل البرلمانات. • في الفي حالة األغلبیة الضیقة من •
55 ٪ ، یجب أن یكون االستفتاءمقبض

یجب أن تكون جمیع القرارات مفیدة للبشریة •

 فرق الخبراء اتخاذ القرارات العالمیة والبرلمانات فیالمقاطعات والمناطق اتخاذ •
.القرارات المحلیة

فرق الخبراء في المناطق اإلداریة مطلوبةالتواصل عن كثب مع البرلمانات المحلیة •

.اللغة اإلداریة یجب أن تكون اإلنجلیزیة ، باإلضافة إلىاللغة المحكیة محلیا •
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.الناس ، واستعادة العالم!لمستقبلك وألطفالك

:ھذا ما نریده
.نرید أن یحكم األشخاص مھنیون ولیس فاسدونسیاسة

.نرید قانونًا عالمیًا واحًدا وتشریعًا ضریبیًا وعالمیًادستور

.نرید التوزیع العادل للموارد البشریة األساسیة الثالثة: األرض ،الماء والطاقة

.نرید حمایة غیر مشروطة للطبیعة والبیئة

.نرید الحل التدریجي للدول القومیة وإلغاءھاالحدود

.(نرید إدارة تصاعدیة (مقاطعات ، مقاطعات ،المناطق اإلداریة

نرید قضاًء مستقال

.نرید تدمیر كل أسلحة الحرب والحظرمن إنتاج أسلحة الحرب

ً.نرید دخل عادل وعادل في جمیع أنحاء العالم

.نحن نرید للحد من قوة المال وقوة المالیةصناعة

.نرید إلغاء القطاع المصرفي الخاص

.نرید عملة عالمیة واحدة تحل محل القدیمالعمالت

.نرید التعلیم المجاني والرعایة الصحیة األولیة المجانیة لجمیع الناسفي جمیع أنحاء العالم

.نرید إدخال الحد األدنى للدخل والحد األقصىاإلیرادات

Please contact us on: 
www.1world.earth
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