
 

 

AFR/AC40/R12 ASSISTÊNCIA AOS PAÍSES QUE ACOLHEM REFUGIADOS E 

DESLOCADOS 

 

Tendo analisado o Relatório do Director Regional (AFR/R40/8/Rev.1) sobre a 

preparação e intervenção nas situações de emergência ligadas às catástrofes naturais e às 

epidemias em África, e considerando as consequências similares resultantes de situações de 

conflitos; 

 

Apreciado os esforços enviados pelos Organismos Internacionais de Ajuda e de 

Socorro e pelos governo que apoiam numerosas populações de refugiados, na prestação de socorro 

de emergência eficazes aos refugiados; 

 

Notando o impacto negativo que os influxos de refugiados têm na economia, no 

sector da saúde, e nos programas de desenvolvimento sanitário desses governos; 

 

Considerando os efeitos nocivos que tais influxos de deslocados têm nos serviços 

de saúde, dos distritos que acolhem refugiados e deslocados; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. AGRADECE ao Director Regional o seu relatório sobre preparação e 

intervenção nas situações de emergência; 

 

2. AGRADECE aos Estados-Membros que a colhem refugiados e deslocados os 

seus esforços no sentido de lhes prestar cuidados de saúde; 

 

3. INSTA os Estados – membros, e as organizações internacionais a apoiar os 

esforços dos governos que acolhem refugiados para prestar cuidados da saúde 

aos refugiados e aos deslocados; 

 

4. EXORTA os Estados-Membros e as organizações internacionais, de acordo 

com as suas capacidades, a prestar o apoio necessário aos programas nacionais 

de saúde, que tenham sido afectados em consequência do impacto dos 

refugiados no sector da saúde; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) utilize os fundos regionais do orçamento ordinário da OMS para ajudar 

os governos a superar os problemas de saúde, especialmente nos 

distritos que a colhem actualmente refugiados e deslocados; 

 

ii) assiste a mobilizar recursos financeiros, materiais e técnicos junto dos 

organismos e dos governos doadores, para reforçar os serviços de 

saúde dos governos que acolham refugiados e deslocados; 

 

iii) apresente, à 42ª sessão do Comité Regional Africano, um relatório 

sobre os progressos realizados na implementação desta resolução. 

 

8ª Sessão, 12 de Setembro de1990 


