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جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار )2004 ( 1540
مــرةرة و ـ مؤة م ر ــة  2آذار/مــار  2015ممجهــة ر رســلس اللمنــة مــن
البعثة الداسمة لغانا لدى األمم املتحدة
هتدي البعثة الداسمة لغانا لدى األمم املتحدة حتلاهتا ر جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال
بــالقرار  ،)2004( 1540وؤشــراها ،عبعــا لر ــالة رســلس اللمنــة امل ر ــة  5ةــانما األو /
دؤسمرب  ،2014أا حتلل طله آ ر املعلممات املتعلقـة بتن لـر أامـال القـرار املـرةمر أعـال
غانا (انظر املراق).
وللس لغانا أي اعتراض على نشر املعلممات املستمملة
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مراـــق املـــرةرة الشـ ـ مؤة امل ر ـــة  2آذار/مـــار  2015املمجهـــة ر رســـلس
اللمنة من البعثة الداسمة لغانا لدى األمم املتحدة
حتدؤث لتقرؤر غانا (  )2004عن عن لر قرار جملس األمن )2004 ( 1540
ا مجهمرؤة غانا ،وااء منـها بالتااماهتـا المطنلـة بمجـث ملثـام األمـم املتحـدة ،وعمقـا
منها ر التعاؤش السلمي ،عقدل حتدؤثا لتقرؤرها عن عن لر قرار جملس األمـن )2004( 1540
امل رخ  28نلساا/أبرؤل .2004
اـــنحن نـــدرل أا القـــرار  )2004( 1540ؤلـــال الـــدو بســـن قـــمان ملنـــع انتشـــار
األ ـلحة النموؤـة والململاسلـة والبلملمجلــة وو ـاسل ؤوـاضا ،وبمطــع طـمابال دا للـة مالسمـة
على املماد ذات الولة ملنع االجتار هبا ارج القانما .وؤشـمع القـرار أؤ ـا التعـاوا الـدو
هر اجلهمد ،م ةدا المقت ن سه عأؤلد للمعاهـدات املتعـددة األطـرال الـم ؤتمثـل هـداها
األمسى زالة أ لحة الدمار الشامل أو منع انتشارها.
وعـــالوة علـــى ذلـــل ،ؤ ةـــد القـــرار  )2004( 1540أا االلتاامـــات الـــماردة الـــه
ال عتعارض مع اقمم والتاامات الـدو األطـرال معاهـدة عـدل انتشـار األ ـلحة النموؤـة،
أو اع اقلـــة األ ـــلحة الململاسلـــة ،أو اع اقلـــة األ ـــلحة البلملمجلـــة ،وال عغـ ـ علـــل ا قـــمم
وااللتاامــات ،ةمــا أ ــا ال عغ ـ مس ـ وللات المةالــة الدوللــة للطاقــة الررؤــة ومنظمــة اظــر
األ لحة الململاسلة.
االع اقلات واملعاهدات الدوللة ،ومشارؤع القمان الم مل عُعتمد بعد
ا غانا طرل

االع اقلات واملعاهدات الدوللة التاللة:

• معاهدة عدل انتشار األ لحة النموؤة
• اع اقلة األ لحة الململاسلة
• اع اقلة األ لحة البلملمجلة
• معاهدة ا ظر الشامل للتمارب النموؤة
• معاهدة نشاء منطقة اللة من األ لحة النموؤة

أارؤقلا (معاهدة بللندابا)

ال أا هــر الوــممل مل ؤــتم قرارهــا بعــد وــمل عشــرؤعات وطنلــة هبــدل عمــا
اجلـــااءات املدنلـــة أو اجلناسلـــة نيـــق امل ـــال  .وؤمجـــد االلـــا مشـ ـروعاا ؤنتظـــراا ااقـــرار،
مهــا مشــروا القــانما املتعلــق باع اقلــة األ ــلحة الململاسلــة ومشــروا القــانما املتعلــق باضل ــة
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الرقابلــة النموؤــة .و غلــاب القــمان الالزمــة لتن لــر االع اقلــات واملعاهــدات والربوعمةــمالت
الم عمجد غانا طراا الها ،ععتمد غانا مالاقة امل ال على قمان أ ـرى ،واقـا لد ـتمر
عــال  ،1992مثــل قــانما ممااحــة غســل األمــما لعــال ( 2008القــانما  ،)749وقــانما
ممااحة اارهاب لعال ( 2008القانما  ،)762والقانما اجلناسي (القانما .)29
التعاوا الدو واالع اقات
طــار اجلهــمد الــم عبــرضا غانــا لتعاؤــا التعــاوا علــى الماــاء بأامــال القــرار 1540
( ،)2004عتعاوا غانا مع عدد من املنظمات الدوللة ،مثل:
• المةالــة الدوللــة للطاقــة الررؤــة ،الــث عتعــاوا معهــا التمقلــع علــى الربوعمةــمالت
واع اقات ال مانات الشاملة طار معاهدة عدل انتشار األ لحة النموؤة
• منظمة اظر األ لحة الململاسلة
• منظمة معاهدة ا ظر الشامل للتمارب النموؤة
وعــرعبال غانــا أؤ ــا باع اقــات ععــاوا عناسلــة مــع عــدد مــن الــدو  ،علــى الوــعلدؤن
ااقللمي والدو .
الدعم التقين
حتتــــاج غانــــا ر الــــدعم الــــتقين لتن لــــر القــــرار ب عاللــــة ،ومــــن ذلــــل الــــدعم
اجملاالت التاللة:
ال نل للمتسبما املعارل واملهارات الالزمة

• بناء قدرات املمظ
• برامج عمعلة اجلمهمر
• عقمؤة امل سات

• أادث معدات المقاؤة والمشف والتودي وا تعادة املماد
• املساعدة التقنلة

عداد طة العمل المطنلة للتن لر

آاام املستقبل
• ع ةـــد مجهمرؤـــة غانـــا دعمهـــا الثابـــت لتن لـــر القـــرار )2004( 1540
األنشطة اارهابلة الم وهدهتا منطقة غرب أارؤقلا دوا ااقللملة.
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• مل عت اعف أنشطة التمعلة والتثقلف ص مل أصحاب املولحة ممن ؤتعـاملما
مـــع املـــماد الململاسلـــة أو البلملمجلـــة أو ااوـــعاعلة أو النموؤـــة ،ووةـــاالت األمـــن
واال ت بارات ،وعامة اجلمهمر ،من ال القات العمل وا لقات الدرا لة.
• ــلتعاز ااطــار التشــرؤعي الــمطين عــن طرؤــق التعملــل بــاقرار مشــروعي القــانمن ،
مشــروا القــانما املتعلــق باضل ــة الرقابلــة النموؤــة ومشــروا القــانما املتعلــق باع اقلــة
األ لحة الململاسلة ،اللرؤن ؤمجداا قلد النظر االلا.
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