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As armas pequenas e ligeiras continuam a constituir um importante problema
aos países africanos. As estimativas recentes colocam o número de armas ilícitas em
circulação em África acima de vinte milhões. A fim de resolver este problema, a África
adoptou a Declaração de Bamako sobre a Posição Comum Africana sobre a
Proliferação, Circulação e Tráfico Ilícitos de Armas Pequenas e Ligeiras, em
Dezembro de 2000. Esta Declaração constitui a base da participação africana na
Conferência da ONU sobre o Comércio Ilícito de Armas Pequenas e Ligeiras em
todos os seus Aspectos que adoptou o Programa de Acção das Nações Unidas sobre
Armas Pequenas e Ligeiras (UNPoA), em Julho de 2001. A Declaração de Bamako
teve um impacto importante sobre o UNPoA, quer na sua forma e conteúdo e
providenciou uma base de acção africana no tratamento do comércio ilícito de armas
pequenas e ligeiras, através da focalização das necessidades e prioridades africanas.
Porém, a despeito dos progressos realizados no tratamento deste problema, o
comércio ilícito de armas pequenas e ligeiras continua a colocar desafios à paz e aos
esforços de desenvolvimento do continente.
O UNPoA prevê uma revisão quinquenal depois que terá lugar em Junho-Julho
de 2006 e que será precedida por uma reunião do Comité Preparatório a iniciar em
Nova Iorque em 8 de Janeiro de 2006. É à luz do que precede que a Comissão
convocou uma reunião de peritos dos Estados Membros que teve lugar em
Windhoek, Namíbia, de 14 a 16 de Dezembro de 2005. A referida reunião contou com
a participação de trinta e seis Estados Membros e foi inaugurada pelo Ministro da
Segurança Pública da Namíbia. A reunião adoptou uma Posição Comum Africana à
Conferência de Revisão sobre os Progressos realizados na Implementação do
Programa das Nações Unidas para a Prevenção, Combate e Erradicação do
Comércio Ilícito de Armas Pequenas e Ligeiras em todos os seus Aspectos.
Entre outras questões abordadas na Posição Comum Africana figura o
acompanhamento sustentado ao nível continental, incluindo os mecanismos no seio
da União Africana. A reunião identificou uma série de acções a serem empreendidas
na questão do comércio ilícito de armas pequenas e ligeiras de forma sustentada. De
entre estas acções está incluído um pedido no sentido da Comissão iniciar um
processo com vista a desenvolver um instrumento legalmente vinculativo para
prevenir, combater e erradicar o comércio ilícito de armas pequenas e ligeiras. A
reunião solicitou igualmente que a questão das armas pequenas e ligeiras seja
integrada em todos os processos e documentos relevantes da União Africana,
incluindo o Conselho de Paz e Segurança, com particular referência aos processos
de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR). A Comissão está agora em
vias de elaborar um plano de trabalho abrangente para assegurar a implementação
destas resoluções.
Assim que a Posição Comum Africana for aprovada pelo Conselho Executivo,
a mesma será submetida à Conferência de Revisão da UNPoA.
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