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  النووية املخاطر من للحد برملانية عمل خطة

 النووية األسلحة من خال   عامل وحتقيق

 

  النووية األسلحة انتشار عدم أجل من والربملانيون زيرو أونفولد نظمه الذي املستديرة املائدة حوار
 الدويل الربملاين االحتاد مع ابلتعاون( بند) السالح ونزع

 (فقط اإلنكليزية ابللغة املناقشات ستجرى)
 أبريل/  نيسان 3 الثننيا
 بعد الظهر 2 – 1الساعة من 

 القاعة: وندي اتون 
 
 الكارثيددددة واآلاثر املخددددا ر والنددددروي  واملكسددددي  ,النمسددددا يف األخدددد ة الدوليددددة احلكوميددددة املددددت رات أبددددرزت قدددددل

 ارتفداع وأدى. قصددال أو ,بده املصدرح غ  الوصول أو ,التقدير سوء أو ,الصدفة  ريق عن األسلحة الستخدام
 إىل - اجلنددويب الصددني وحبددر األوسددط والشددر  أوكرانيددا  حددول ذلدد  يف مبددا - النوويددة القددوى بددني التددوترات حدددة
 دلتحدد العدام هدذا مدن الثداين كدانون/   ينداير 24 يف الدذريني العلماء نشرة إصدار إىل أدى مما اخلطر  هذا زايدة
 . الليل منتصف قبل دقيقة 2.5 يف" القيامة يوم"
 

مسددددا ة : النوويددددة األسددددلحة مددددن خددددال عددددام حنددددو" قددددرارا   الدددددويل الربملدددداين لالحتدددداد 130 دددددددال اجلمعيددددة واختددددذت
. الندووي السدالح ندزع أ يدة وأبدرزت النوويدة األسدلحة أثدرحدول  الدوليدة احلكوميدة ابملدت رات رحبتو  "الربملاانت
 االسدددلحة دور علددد  والقضددداء النوويدددة  املخدددا ر مدددن للحدددد حكوماهتدددا مدددع العمدددل اىل الربملددداانت القدددرار ويددددعو
 .النووى السالح نزع حول اال راف تعددةامل املفاوضات ودعم  يةاالمن سياساتالو  النظرايت ىف النووية
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 األسددلحة ظددرحل معاهدددة بشدد ن 2017 عددام يف األ ددراف متعددددة مفاوضددات بدددء املتحدددة األمددم قددررت وقددد
 زيددامل واختداذ احملدرز التقددم لتقيديم 2018 عدام يف النووي السالح نزع بش ن املستوى رفيع مت ر عقدلو  النووية 

 اسددتعرا  دورةتسددت نف  ذلدد   إىل وابإلضددافة. األ ددراف املتعدددد النددووي السددالح نددزع بشدد ن اإلجددراءات مددن
 .2017 عام يف النووي االنتشار عدم معاهدة

 

 األ دراف املتعدددة العمليدات ويف الدو ي الصعيد عل  للمشاركة الربملانيني أدوار املستديرة املائدة وستستكشف
 مدن برملانيدة عمدل خطدة" مشدروع يف وسدتنظر. النوويدة األسلحة من خال   عام وحتقيق النووية املخا ر من للحد
 مددن خددال   عددام حنددو" الدددويل الربملدداين االحتدداد قددرار مددن شددروعامل سددتمدوي  . "النوويددة األسددلحة مددن خددال   عددام أجددل

 املشدداورات مددن سلسددلة ومددن الدددويل  الربملدداين االحتدداد مجعيددات يف الالحقددة املناقشددات ومددن  "النوويددة األسددلحة
 العواصددددم يف( زيددددرو أونفولددددد) للطفولددددة املتحدددددة األمددددم ومنظمددددة الو نيددددة للتنميددددة الو نيددددة الشددددبكة نظمتهددددا الددددي

 .الرئيسية
 
 :املستديرة املائدة يف ومناقشتها التالية املسائل يف النظر عل  الربملانيون عشج  ي  و 

 املخدا ر مدن احلدد لددعم برملداانتكم يف  اختاذها ميكن الي أو املتخذة الو نية التشريعية التداب  هي ما .1
 عليها؟ والقضاء النووية األسلحة وحظر النووية

 السدددالح بنددزع املعددي املسددتوى الرفيددع املتحددددة األمددم مددت ر مددن نتوقعهددا أن ميكدددن الددي النتددائ  هددي مددا .2
 ؟2018 لعام النووي

 اجتماعدددات ذلددد  يف مبدددا الصدددلة ذات املنتددددايت يف احلكوميدددة الوفدددود يف الربملدددانيني إشدددرا  ينبغدددي هدددل .3
 املتحددة األمدم ومدت ر املتحددة  لألمم النووي السالح نزع ومفاوضات النووي  االنتشار عدم معاهدة
 ؟2018 لعام املستوى الرفيع

 مددددع والتفاعددددل اجلمهددددور وعددددي لتعزيددددز اختاذهددددا لربملددددانينيلو  للربملدددداانت ميكددددن الددددي اإلجددددراءات هددددي مددددا .4
 النووي؟ السالح نزع مسائل بش ن اجلمهور

 السددالح نددزع ودعددم التددوترات مددن للحددد منطقددتكم يف الثقددة لبندداء وشدديكة أو حاليددة تددداب  هنددا  هددل .5
 النووي؟
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Parliamentary action plan for nuclear-risk reduction 
and achieving a nuclear-weapon-free world 

 
Roundtable dialogue organized by UNFOLD ZERO and Parliamentarians for 

Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND) in cooperation with the IPU 
(debates will be held in English only) 

 

Monday 3 April  
1–2 p.m. 

Room: Windy Town 
 

The risks and catastrophic impacts of the use of weapons by accident, 
miscalculation, unauthorized access or intent have been highlighted at recent inter-
governmental conferences in Austria, Mexico and Norway. Rising tensions 
between nuclear powers - including over the Ukraine, in the Middle East and in the 
South China Sea – have elevated this risk, leading the Bulletin of Atomic Scientists 
on 24 January this year to set their ‘Doomsday Clock’ at 2.5 Minutes to Midnight.  
 

The 130
th
 IPU Assembly adopted a resolution Towards a nuclear-weapon-free 

world: The contribution of parliaments welcoming the inter-governmental 
conferences on the impact of nuclear weapons and highlighting the importance of 
nuclear disarmament. The resolution calls on parliaments to work with their 
governments to reduce nuclear risks, eliminate the role of nuclear weapons in 
security doctrines and policies, and support multi-lateral negotiations on nuclear 
disarmament.  
 

The United Nations has decided to commence multilateral negotiations in 2017 on 
a treaty to prohibit nuclear weapons, and to hold a High-level Conference on 
Nuclear Disarmament in 2018 to assess progress and take further action on 
multilateral nuclear disarmament. In addition, the review cycle for the Nuclear 
Non-proliferation Treaty resumes in 2017.  
 

The roundtable will explore the roles of parliamentarians to engage nationally and 
in the multilateral processes to reduce nuclear risks and achieve a nuclear-
weapon-free world. It will consider a draft Parliamentary Action Plan for a Nuclear-
Weapon-Free World. The draft draws from the IPU resolution Towards a Nuclear-
Weapon-Free World, from subsequent discussions at IPU assemblies, and from a 
series of consultations organized in key capitals by PNND and UNFOLD ZERO.  
 

Parliamentarians are encouraged to consider and discuss the following questions 
in the roundtable: 
 

1. What national legislative measures have been taken, or could be taken, in 
your parliaments to support nuclear-risk reduction and the prohibition and 
elimination of nuclear weapons? 

 

2. What outcomes could we expect from the 2018 UN High-level Conference 
on Nuclear Disarmament? 

 

3. Should parliamentarians be included in government delegations to the 
relevant forums including Nuclear Non-proliferation Treaty meetings, UN 
nuclear disarmament negotiations and the 2018 UN High-level Conference? 

 

4. What actions can parliaments and parliamentarians take to enhance public 
awareness and engage with public on issues of nuclear disarmament? 

 

5. Are there existing or impending confidence-building measures in your region 
to reduce tensions and support nuclear disarmament?  

http://www.pnnd.org/article/pnnd-holds-consultation-washington-dc-doomsday-clock-moves-closer-midnight
http://www.ipu.org/conf-e/130/Res-1.htm
http://www.ipu.org/conf-e/130/Res-1.htm

