
 

 

AFR/RC44/R2 ACTIVIDADES DA OMS NA REGIÃO AFRICANA EM 1993: 

RELATÓRIO SUCINTO DO DIRECTOR REGIONAL 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre aa actividades da OMS na 

Região Africana, em 1993; 

 

Notando que a sua apresentação está em conformidade com a resolução 

AFR/RC25/R2; 

 

Notando, com satisfação, que o relatório abrange áreas prioritárias, como sejam a 

preparação e resposta a situações de emergência, a coordenação da estratégia de Saúde para 

Todos, os sistemas nacionais de saúde, a protecção e promoção da Saúde, e a prevenção e controle 

das doenças, incluindo a SIDA: 

 

Notando igualmente, com satisfação, a pesar da difícil situação social e financeira, 

muitos Estados-Membros e a comunidade internacional estão a trabalhar com vista à 

operacionalidade de muitos distritos. no contexto do Quadro Africano de Desenvolvimento 

Sanitário; 

 

O Comité Regional, 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional; 

 

2. FELICITA o Director Regional pela qualidade do seu relatório e pela 

apresentação feita por ele próprio e pela sua equipa; 

 

3. INCENTIVA o Director Regional a prosseguir os seus esforços no sentido de 

atingir os objectivos e metas fixados para os anos 90; 

 

4. NOTA, com satisfação, as iniciativas tomadas pelo Director em 1993, 

especialmente as relacionadas com: 

 

i) os socorros de emergência e ajuda Humanitária aos Estados-Membros 

vítimas de conflitos civis, sociais ou catástrofes naturais; 

 

ii) o apoio técnico aos Estados-Membros mesmo durante os conflitos 

sociais no país anfitrião; 

 

5. APELA aos Estados-Membros para que: 

 

i) tomem medidas apropriadas para executar programas prioritários 

baseado no Quadro Africano de Desenvolvimento Sanitário; 

 

ii) aumentam as dotações para a saúde nos seus orçamentos de Estado; 

 

iii) elaborem planos de preparação para as situações de emergência, com 

base nas condições especificadas prevalecentes em cada país; 

 

iv) redobrem esforços para lutar contra a SIDA em África: 



 

 

6. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) prossiga com afinco a descentralização do sistema de apoio técnico da 

Sede Regional, reforçando ainda mais as representações da OMS nos 

países e a capacidade das equipas sub-regionais para que respondam 

melhor às necessidades dos países  

 

ii) prossiga os seus esforços de mobilização dos recursos humanos, 

técnicos e financeiros necessários ao apoio aos programas nacionais; 

 

iii) incremente a utilização eficiente dos recursos da OMS aperfeiçoando, 

se necessário o sistema AFROPOC; 

 

iv) reforce ainda mais a capacidade de a Sede Regional proceder 

efectivamente à monotorização das actividades de saúde, da gestão 

sanitária e das conquistas alcançadas em matéria de saúde, bem como à 

monotorização da implementação das actividades de prevenção e 

tratamento da SIDA, de preparação e resposta às situações de 

emergência, baseadas na comunidade e geridas pelo distrito, e de 

financiamento da saúde dos Estados-Membros. 

 

 

Décima-quarta sessão, 14 de Setembro de 1994 

 

 

  


