
 

 

AFR/RC47/R1 ESTRATÉGIA PARA SOCORROS DE EMERGÊNCIA E AJUDA 

HUMANITÁRIA 

 

Profundamente preocupando com a crescente frequência e gravidade das situações 

de emergência que ocorrem em África; 

 

Reconhecendo a magnitude das consequências sanitárias, sociais, políticas e 

económicas das catástrofes naturais e provocadas pelo Homem; 

 

Preocupado com a inadequação dos mecanismos nacionais e a insuficiência de 

recursos essenciais para fazer face às situações de emergência e prestar a necessária ajuda 

humanitária; 

 

Constatando que as comunidades têm sido vista até agora como meras vítimas e 

não como potenciais actores nas situações de imergência; 

 

Considerando as Resoluções AFR/RC40/R11 e AFR/RC44/R16 e AFR/RC46/R4 

do Comité Regional sobre questões relativas aos socorros de emergência e ajuda humanitária, 

aprovadas no passado; 

 

Tendo analisado cuidadosamente o relatório do Director Regional constante do 

documento AFR/RC47/7, que propõe uma estratégia regional da OMS para os socorros de 

emergência e ajuda humanitária; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA à estratégia proposta com a vista a estreitar a cooperação técnica da 

OMS com os Estados-Membros, no campo dos socorros de emergência a ajuda 

humanitária. 

 

2. REALÇA o papel essencial e de liderança da OMS na coordenação das 

actividades internacionais de preparação e resposta em todos os aspectos 

sanitários das situações de imergência e catástrofes. 

 

3. APELA aos parceiros internacionais para que efectuem as suas intervenções 

em situações de imergência no âmbito do quadro nacional de saúde e da forma 

mais flexível possível, de forma a assegurar que todas as populações afectadas 

beneficiem do seu apoio, sem quais quer considerações políticas. 

 

4. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

i) desenvolver ou reforçar as suas capacidades para fazer face às 

situações de emergência, não só graças à formação, mas também 

através do reforço das capacidades institucionais incluindo a criação de 

sistemas de alerta precoce e atribuição de recursos suficientes; 

 

ii) criar, com urgência, um Fundo Nacional de Emergência, onde o 

mesmo não existir; 

 



 

 

iii) integrar os programas e actividades de socorros de emergência e ajuda 

humanitária nos seus planos nacionais de desenvolvimento sanitário; 

 

iv) tomar e/ou intensificar medidas para envolver efectivamente as 

comunidades nas actividades de preparação e resposta às situações de 

emergência; 

 

v) declara imediatamente as situações de emergência, incluindo a 

notificação de epidemias, a fim de permitir uma resposta rápida; 

 

vi) identificar, classificar e fazer a cartografia das fontes potenciais  de 

situação de emergência, de forma a facilitar a preparação dos países 

para lhes fazer face; 

 

vii) criar uma comissão multissectorial para emergência, caso não exista; 

 

viii) cooperar e apoiar os países vizinhos em assuntos relacionados com 

emergências. 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) preste o apoio necessário aos Estados-Membros com vista a 

desenvolver as respectivas capacidades para fazer face às situações de 

emergência; 

 

ii) estude a possibilidade de organizar um Dia Mundial de 

Consciencialização sobre as Situações de Emergência, que será usado 

pelos Estados-Membros como uma oportunidade para sensibilizar e 

mobilizar todos os protagonistas para questões relacionadas com os 

socorros de emergência e ajuda humanitária; 

 

iii) forneça orientações e apoio técnico adequados, de modo a facilitar a 

identificação, a classificação e cartografia adequadas das fontes 

potenciais de situação de emergência; 

 

iv) apoie os esforços que visem estreitar e assegurar uma cooperação 

eficaz entre os países sobre questões relacionadas com os socorros de 

emergências e ajuda humanitária; 

 

v) estabeleça uma lista de peritos africanos em socorros de emergência e 

ajuda humanitária, e garanta a utilização óptima desses peritos pelos 

Estados-Membros; 

 

vi) ponha à disposição informação adequada sobre a capacidade das 

organizações não-governamentais que actuam no campo dos socorros 

de emergência e ajuda humanitária na Região, e forneça orientações 

sobre como desenvolver e usar as ONG locais; 

 



 

 

vii) dê elevada prioridade à prestação de apoio a estudos para avaliar o 

impacto efectivo a médio e a longo prazo das situações de emergências 

no sector da Saúde; 

 

viii) apresente um relatório anual ao Comité Regional. 

 

Nona sessão, 5 de Setembro de 1997 

 

 

  


