ICAN
PARLIAMENTARY
PLEDGE
التعهد
البرلماني العالمي
لحظر األسلحة النووية

We, the undersigned
معاهــدة األمــم
نرحــب ترحي ًبــا حــا ًرا باعتمــاد
parliamentarians,
نحن البرلمانيون الموقعون أدناه،،،

المتحــدة لحظــر األســلحة النوويــة فــي  7يوليــو

تحقيــق عالــم
مهمــة نحــو
باعتبارهــا خطـ
warmly
welcome
ـوة the
adoption
of 2017
the
األســلحة
خــال
ٍ
النوويــةUN Treaty on the.
Prohibition
مــنof
Nuclear
Weapons on 7 July 2017 as a significant
ونحــن نشــاطر القلــق العميــق المعــرب عنــه فــي
step
towards the realization of a
مقدمــة المعاهــدة حــول العواقــب اإلنســانية
nuclear-weapon-free world.
الكارثيــة التــي ســينتج عــن أي اســتخدام لألســلحة
النوويــة ونحــن نــدرك الحاجــة الملحــة إلــى القضاء

We share the deep concern expressed
علــى هــذه األســلحة غيــر اإلنســانية.
in the preamble about the catastrophic
humanitarian consequences that
كبرلمانييــن  ،نتعهــد العمــل مــن أجــل التوقيــع
would result from any use of nuclear
والمصادقــة علــى هــذه المعاهــدة التاريخيــة مــن
weapons and we recognize the
قبــل بلداننــا  ،كمــا نــرى أن حظــر األســلحة النوويــة
consequent
need to eliminate these
يصــب فــي المصلحــة العامــة عالم ًيــا كأولويــة
inhumane and abhorrent weapons.
قصــوى وخطــوة أساســية لتعزيــز األمــن والرفــاه

عن هذا التعهد:

هــذا التعهــد هــو التــزام مــن جانــب البرلمانييــن

فــي جميــع أنحــاء العالــم بالعمــل علــى الترويــج
للتوقيــع والتصديــق علــى معاهــدة األمــم

FOR THE TREATY ON
بلدانهــم.
THE PROHIBITION
OF
يستطيع التوقيع؟
من
يجــوز ألي عضــو حالــي فــي البرلمــان أو المجلــس
NUCLEAR
WEAPONS
اإلقليمــي التوقيــع علــى
الوطنــي أو المجلــس
المتحــدة لحظــر األســلحة النوويــة مــن قبــل

هــذا التعهــد ،والتوقيــع مفتــوح للبرلمانييــن مــن

ABOUT THE PLEDGE
جميــع الــدول.
This Pledge is a commitment by parliamentarians
around the world to work to promote the signature and
كيفية
التوقيعratification of the Treaty by their:
respective countries.
علــى
إلضافــة اســمك إلــى قائمــة
WHO
الموقعيــنCAN
SIGN
البيانــاتAny
current member
a national,
state/provincial
or
 ofبكتابــة
التكــرم
برجــاء
هــذا التعهــد،
regional
parliament
or
congress
may
sign
the
Pledge.
المطلوبــة أدنــاه وإرســال هــذه الوثيقــة إلــى البريــد
It is open to parliamentarians from all countries.
اإللكترونــي

HOW TO SIGN
To add your name to the Pledge, please email
info@icanw.org

لجميــع الشــعوب.

As parliamentarians, we pledge to
work for the signature and ratification
of this landmark treaty by our
respective countries, as we consider
the abolition of nuclear weapons
to be a global public good of the
highest order and an essential step to
promote the security and well-being
of all peoples.

nasser@icanw.org

االسم :
التوقيع :
البلد :
البريد اإللكتروني :

التاريخ :

NAME
SIGNATURE
COUNTRY
EMAIL
DATE

