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 :)3(البند ) : ب(الجزء 
وتشير . الزالت األسلحة الصغيرة والخفيفة تشكل مشكلة أساسية للدول األفريقية 

آخر التقريرات إلى أن األسلحة غير المرخص بها الدائرة في أفريقيا يصل عددها إلي ما 
وحتى تتم معالجة هذه المشكلة ، قامت أفريقيا باعتماد إعالن . يتجاوز العشرين مليونًا
ف األفريقي المشترك حول االنتشار غير المشروع، والتوزيع، باماآو الخاص بالموق

وقد شكل ذلك األساس للمشارآة . 2000وتهريب األسلحة الصغيرة والخفيفة في ديسمبر 
األفريقية في مؤتمر األمم المتحدة الخاص باالتجار غير المشروع في األسلحة الصغيرة 

مل األمم المتحدة بشأن األسلحة والخفيفة في جميع جوانبها، والذي اعتمد برنامج ع
، وقد آان إلعالن باماآو أثر هام على برنامج عمل  2001الصغيرة والخفيفة في يوليو 

األمم المتحدة ، شكًال ومضمونًا آما شكل قاعدة لإلجراءات األفريقية لمعالجة االتجار 
واألولويات  غير المشروع باألسلحة الصغيرة والخفيفة، وذلك بالترآيز على االحتياجات

غير أنه وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه في معالجة المشكلة ، إال أن . األفريقية 
االتجار غير المشروع في هذه األسلحة الصغيرة والخفيفة ال زال يشكل تحديات أمام 

 . جهود السلم والتنمية في القارة
 

ت تبدأ في يونيو سنوا) 5(ينص برنامج عمل األمم المتحدة علي استعراض لمدة  
 8ويسبق ذلك اجتماع للجنة تحضيرية تبدأ اجتماعاتها في نيويورك في   2006يوليو  –

وعلى هذا األساس، فإن المفوضية قامت بعقد اجتماع للخبراء من الدول .  2006يناير 
وقد حضرت .  2005ديسمبر  16-14األعضاء في وندهوك، ناميبيا في الفترة من 

اعتمد . ة عضو ، آما افتتحه وزير السالمة المدنية واألمن لناميبيادول) 36(االجتماع 
االجتماع موقفًا أفريقيا مشترآًا لمؤتمر استعراض ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ برنامج 
عمل األمم المتحدة لحظر ومكافحة واجتثاث االتجار غير المشروع في األسلحة 

 . الصغيرة والخفيفة في آل جوانبها
 
 

بين المسائل األخرى التي عالجها الموقف األفريقي المشترك هي المتابعة  ومن 
وحدد . المستدامة على الصعيد القاري بما في ذلك اآلليات داخل االتحاد األفريقي

االجتماع عددًا من اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان مشارآة االتحاد األفريقي في 
لحة الصغيرة والخفيفة، بصورة متواصلة، ومن موضوع االتجار غير المشروع في األس

بين هذه اإلجراءات طلب إلي المفوضية لبدء عملية وضع وثيقة ملزمة تحظر، وتكافح ، 
 .وتجتث االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة والخفيفة

 
آما طلب االجتماع أيضًا أن يتم دمج موضوع األسلحة الصغيرة والخفيفة في  

لمالئمة ، ووثائق االتحاد األفريقي، بما في ذلك مجلس السلم واألمن، جميع العمليات ا
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وتقوم المفوضية . والترآيز بصفة خاصة على عمليات نزع السالح والتسريح والدمج
 .حاليًا بصياغة خطة عمل شاملة لضمان تنفيذ هذه القرارات 

 
ف يتم وبمجرد أن يعتمد المجلس التنفيذي الموقف األفريقي المشترك ، فسو 

 .تقديمه إلى مؤتمر األمم المتحدة الستعراض برنامج العمل
 ـ
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 الموقف األفريقي الموحد لمؤتمر
 المراجعة حول التقدم الذي تم إحرازه في

 تنفيذ برنامج عمل األمم المتحدة لمنع ومحاربة
 والقضاء على االتجار غير المشروع باألسلحة

 الصغيرة والخفيفة في جميع جوانبها
 ـ
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