
 

 

DECISÃO Nº10 METÓDO DE TRABALHO E DURAÇÃO DA 50ª ASSEMBLEIA 

MUNDIAL DA SAÚDE 

 

Presidente da Assembleia Mundial da Saúde 

 

1. Em Maio de 1994, o Presidente da quadragésima-terceira sessão do Comité 

Regional foi designado pela Região Africana da OMS como Presidente da 

quadragésima-sétima Assembleia Mundial da Saúde. A Região Africana, quais 

os Delegados dos Estados-Membros da Região Africana voltará a designar o 

Presidente da Assembleia Mundial da saúde no ano 2000. 

 

Comissões principais das Delegações Africanas à Assembleia Mundial da 

Saúde 

 

2. Antes de cada Assembleia Africana, se for necessário, o Director-Geral 

analisará, juntamente com o Director Região, quais os delegados dos Estados-

Membros da Região Africana susceptíveis de desempenhar, de modo eficaz, os 

cargos de: 

 

i) Presidentes das Comissões Principais (A e B) (artigo 34º do Regulamento 

Interno da Assembleia) 

 

ii) Vice-presidentes e Relatores desses Comissões. 

 

 

Reuniões quotidianas das Delegações Africanas à Assembleia Mundial da 

Saúde 

 

3. As Delegações Africanas às 47ª e 48ª Assembleia Mundial da Saúde 

consideraram útil reunir-se quotidianamente, a fim de trocarem pontos de vista 

sobre os trabalhos em curso da Assembleia e consultarem-se sobre as posições 

a tomar em relação às discussões agendadas em plenário e nas comissões. 

Contudo, nos termos da Resolução WHA48.17, que solicita ao Director-Geral 

que continue a rever os métodos de trabalho da Assembleia Mundial da Saúde, 

e da actual racionalização dos trabalhos da Assembleia, não haverá mais 

sessões quotidianas, excepto em circunstâncias excepcionais. 

 

Membros habilitados a designar pessoas para o Conselho Executivo 

 

4. De acordo com a ordem alfabética em inglês, Angola, o Benim, o Botsuana e o 

Burquina Faso designaram pessoas para o Concelho Executivo, cujo mandato 

começou na respectiva 98ª sessão, juntando-se assim à Argélia, à Zâmbia e ao 

Zimbabué. 

 

5. O mandato da Zâmbia cessa aquando do enceramento da 50ª Assembleia 

Mundial da Saúde, sendo então substituída pelo Burundi, que participará na 

100ª sessão do Conselho Executivo. 

 
 



 

 

 

Reunião informal do Comité Regional 

 

6. O Director Regional convocará uma reunião informal do Comité Regional 

para segunda-feira, 5 de Maio de 1997, no Palácio das Nações, em Genebra, 

para confirmar as decisões tomadas pelo Comité durante a sua quadragésima-

sexta sessão. 

 

Sétima sessão, 9 de Setembro de 1996 

 

 

  


