
 

 

AFR/RC43/R6 MULHERES, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO 

 

Recordando precedentes resoluções da Assembleia Mundial da Saúde sobre 

“Mulheres, Saúde e Desenvolvimento”, em particular as resoluções WHA40.27, WHA42.42, 

WHA43.10 e WHA45.25; 

 

Notando, com preocupação, que a despeito dos consideráveis esforços envidados 

pelos Estados-Membros o nível de escolarização das raparigas continua baixo, em particular nas 

zonas rurais; 

Considerando as resoluções do Comité Regional, AFR/RC39/R9 (1989) sobre as 

práticas tradicionais que afectam a saúde das mulheres e das crianças, e AFR/RC40/R2 (1990) 

sobre a aceleração dos programas de alfabetização e a promoção de actividades geradores de 

receitas, viáveis e duradouras; 

 

Reconhecendo o papel primordial desempenhado pelas mulheres em África no que 

respeita às suas responsabilidades na prestação de cuidados de saúde aos membros da respectiva 

família e o importante lugar que ocupam no desenvolvimento sócio-económico do continente; 

 

Tendo presente que a saúde das mulheres é um direito humano fundamental e que 

deve tornar-se uma área prioritária para os investimentos; 

 

Notando, com grande consternação, a falta de retroinformação sobre os resultados 

da implementação das supramencionadas resoluções, a falta de estatísticas diferenciadas por sexo, 

as inaceitavelmente elevadas taxas de maternidade materna e o baixo nível sócio-económico das 

mulheres, realçados no relatório do Director Regional; 

 

Considerando que os Estados-Membros aprovaram o Quadro Africano de 

Desenvolvimento Sanitário para acelerar a instauração de Saúde para Todos no Ano 2000; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo seu relatório conciso e completo; 

 

2. NOTA, com satisfação, o início da recolha de dados sobre a Mutilação Genital 

Feminina e a respectiva difusão; 

 
3. APELA aos Estados-Membros para que: 

 
i) estabelecem um quadro jurídico para permitir às mulheres 

desempenhar o seu papel em todas as esferas do desenvolvimento; 

 

ii) reiterem o seu apoio às resoluções do Comité Regional, AFR/RC39/R9 

sobre as práticas tradicionais que afectam a saúde das mulheres e 

crianças, e, em particular, a prática da mutilação genital feminina, e 

AFR/RC40/R2 sobre a aceleração dos programas de alfabetização e a 

promoção de actividades geradoras de receitas, viáveis e duradouras, 

em todas as comunidades, como meio de fomentar a plena participação 

das mulheres na saúde e no desenvolvimento; 

 



 

 

iii) considerem a saúde das mulheres uma área prioritária para 

investimento apropriado na educação e em actividades geradoras de 

receitas; 

 
iv) mobilizem recursos nacionais e externos para as actividades de 

“Mulheres, Saúde e Desenvolvimento”; 

 
v) revejam os seus orçamentos-programas (AFROPOC) com vista a fazer 

dotações apropriadas para as várias componentes dos seus programas 

sobre “Mulheres, Saúde e Desenvolvimento”; 

 
vi) tentem fortalecer a posição das mulheres na sociedade, graças a 

melhoria do respectivo acesso à informação, aos conhecimentos, aos 

recursos do desenvolvimento e à tomada de decisões; 

 
vii) incentivem o desenvolvimento de tecnologias locais em colaboração 

com a OMS e outras organizações, a fim de facilitar as actividades 

domésticas das mulheres; 

 
viii) criem um secretariado ou uma estrutura semelhante ou, sempre que for 

possível, ministérios ou comissões, para promover e acompanhar de perto 

a implementação das resoluções sobre “Mulheres, Saúde e 

Desenvolvimento”; 

 
ix) integrem as actividades de “Mulheres, Saúde e Desenvolvimento” nos 

cuidados primários de saúde; 

 
4. APELA às organizações internacionais, governamentais e não-

governamentais, bem como às fundações privadas sem fins lucrativos, para 

que apoiem as actividades da OMS sobre “Mulheres, Saúde e 

Desenvolvimento”, na Região Africana; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 
i) envide esforços contínuos no sentido de mobilizar recursos e aumentar 

as dotações orçamentais para apoiar o programa sobre “Mulheres, 

Saúde e Desenvolvimento”; 

 

ii) acelere a recolha de dados de rotina sobre a Mutilação Genital 

Feminina, dê conselhos técnicos apropriados aos Estados-Membros e 

informe periodicamente o Comité Regional dos progressos realizados; 

 
iii) preste o necessário apoio técnico aos Estados-Membros para a 

elaboração e implementação de actividades de “Mulheres, Saúde e 

Desenvolvimento”, incluindo a criação de banco de dados sobre as 

questões das mulheres; 

 
iv) organize actividades nacionais técnicas e de formação em gestão para 

as líderes femininas, bem como seminários interpaíses para facilitar o 



 

 

intercâmbio de experiências e a promoção do programa aos níveis 

nacional e regional; 

 
6. SOLICITA IGUALMENTE ao Director Regional que apresente, à 

Quadragésima-quinta sessão do Comité Regional, um relatório sobre os 

progressos realizados nos programas de “Mulheres, Saúde e 

Desenvolvimento”. 

 

Décima-primeira sessão, 7 de Setembro de 1993 

 

 

  


