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EsfEras intErnacionais dE atuação da 
rEdE

 › Assembléia Geral das Nações Unidas

 › Conselho de Segurança das Nações Unidas

 › Conferência sobre Desarmamento 

 › Conferências sobre Revisão do Tratado de Não-
Proliferação Nuclear

 › Assembléia Parlamentar da OTAN

 › Organismos de Zonas Livres de Armas Nucleares

 › Parlamento Europeu

 › União Inter-Parlamentar

PrinciPais tEmas dE atuação da rEdE

 › Terrorismo e armas nucleares

 › Testes nucleares

 › Retirada das armas nucleares do estado de alerta, 
redução de arsenais e controle de material físsel

 › Doutrinas Nucleares

 › Obrigações de desarmamento decorrentes de tratados e 
de outras fontes do direito international

 › Militarização do espaço

 › Proliferação de mísseis e programas de mísseis 
antibalísticos

 › Zonas livres de armas nucleares

 › Requisitos legais, técnicos e políticos necessários para a 
eliminação das armas nucleares, incluindo possibilidades 
para uma Convenção sobre Armas Nucleares

 › Educação para o desarmamento

O PNND reconhece e afirma atividades parlamentares 
existentes, iniciativas e redes de atuação, e tem como 
objetivo a cooperação e o enriquecimento destas.

EntrE Em contato

O PNND é um projeto da Iniciativa das Potências Médias 
e é registrado nos Estados Unidos como programa do 
Instituto de Segurança Global, sendo uma organização 
sem fundos lucrativos mas com status dedutivo de 
impostos e, na Suíça, é um programa do Basel Peace 
Office, que serve como sede do PNND.

www.pnnd.org 
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Por quE sE PrEocuPar com o 
dEsarmamEnto nuclEar?

Aproximadamente 17.000 armas nucleares ainda estão em 
uso, e milhares delas permanecem em estado de alerta, 
prontas para serem acionadas. O potencial para seu uso 
aumentou em razão da proliferação de armas nucleares a 
outros países, da possibilidade de terroristas adquirirem 
estas armas, e do desenvolvimento de novas doutrinas para 
o uso de armas nucleares em uma grande variedade de 
circunstâncias. Os desafios globais de alteração climática, 
pobreza, conflitos por recursos e erosão dos direitos humanos 
exigem a ação cooperativa dos governos e da sociedade civil. 
Tal ação não pode ocorrer em um mundo dividido em blocos 
que ameaçam uns aos outros com armas de destruição em 
massa.

o quE a rEdE fornEcE?

 › Informações para parlamentares sobre assuntos de 
desarmamento nuclear e eventos internacionais, incluindo 
reuniões de desarmamento nas Nações Unidas

 › Exemplos de resoluções parlamentares, moções, questões 
e legislação do mundo inteiro

 › Contato com colegas parlamentares de outros países para 
compartilhar informações e ideias

 › Um fórum para o desenvolvimento de uma estratégia 
conjunta entre parlamentos sobre iniciativas internacionais, 
como a implementação das obrigações de desarmamento 
contidas no Tratado de Não-Proliferação Nuclear, revisão da 
OTAN e resoluções das Nações Unidas

 › Conexão com especialistas não-governamentais

Nome ....................................................................................

endereço ...............................................................................

cidade ..................................................................................

estado .......................................... ceP ................................

País .......................................................................................

telefone .................................................................................

fax ........................................................................................

e-mail ....................................................................................

Partido Político ......................................................................

idioma de preferência ............................................................

JUNtE-SE A NóS

A filiação é gratuita e aberta à todos os membros 
de legislaturas e parlamentos nos níveis estaduais, 
federais, nacionais e regionais. Envie o formulário abaixo 
preenchido para: 
Basel Peace Office, University of Basel, Petersgraben 27, 
CH-4051 Basiléa, Suíça ou por e-mail para info@pnnd.org

o Pnnd atua Para assEgurar o nosso 
futuro

Nós nos comprometemos a fazer o nosso 
melhor para conduzir, incentivar e apoiar ações 
parlamentares ao redor do mundo que possam 
transformar a retórica dos governos em ações 
positivas, para por fim à ameaça das armas 
nucleares em nosso mundo e construir uma 
sociedade global cooperativa e pacífica.

Apelamos à Vossa Senhoria a unir-se a nós 
nestes esforços.

encontro dos membros do conselho do PNN com o secretário Geral da ONu Ban Ki-moon

Os legislativos destinam recursos financeiros, apuram a 
responsabilidade dos governantes, debatem políticas, 
conduzem investigações, ratificam tratados, adotam legislação 
executiva, representam as vozes da opinião pública, e alguns 
também trabalham com legislaturas em outros países, direta 
ou indiretamente, através de organizações como a União Inter-
Parlamentar, ou Parlamentares pela a Não-Proliferação Nuclear 
e Desarmamento. Parlamentares ajudam não apenas a formar a 
visão do desarmamento, mas também seus ossos, músculos e 
dentes.

-Sérgio Duarte, Alto Comissário da ONU para o Desarmamento (2007-2012)
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Por quE ParlamEntarEs?

As catastróficas consequências de qualquer uso de armas 
nucleares providenciam uma moral imperativa para que 
parlamentares defendam as vidas e a segurança de seus 
constituintes assim como das gerações futuras.


