
 

 

AFR/RC47/R3 REFORMA DA OMS E PRIORIDADES DE SAÚDE AFRICANAS 

 

Profundamente preocupado com a deficiente situação sanitária em África, a 

lentidão dos progressos registado no campo no campo da Saúde que exigem um envolvimento 

mais activo dos africanos nas actividades da OMS e ainda a falta de progressos concretos na 

implementação da Iniciativa Especial do Sistema das Nações Unidas para África desde o seu 

lançamento em 1996; 

 

Reconhecendo que os problemas e as necessidades de saúde de África constituem 

um desafio não apenas para o continente africano mas para toda a comunidade internacional; 

 

Notando, por exemplo, que a Região Africana tem: 

 

i) quarenta por cento das pessoas que vivem em situação de pobreza 

absoluta; 

` 

ii) dois terços de todas as pessoas com HIV/SIDA, em todo o mundo; 

 

iii) noventa por cento de todos os óbitos por paludismo, em todo o mundo; 

 

iv) quarenta e três por cento de todas as crianças que morrem de doenças 

evitáveis pela vacinação, em todo, em todo o mundo; 

 

v) trinta e cinco por cento das crianças menores de cinco anos que sofrem 

de malnutrição crónica; 

 

Considerando que a dotação orçamental atribuída à Região Africana não é 

proporcional à magnitude dos problemas e necessidades de saúde existente na Região; 

 

Consciente das reformas em curso na OMS, em particular da criação de um grupo 

especial do concelho Executivo para analisar a Constituição da OMS; 

 

Notando que continua a haver uma situação de desigualdade na representação da 

África entre os funcionários ao mais alto nível da Organização; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. SOLICITA ao Conselho Executivo que: 

 

i) assegure que os problemas de saúde em África sejam considerados 

como um desafio mundial e que beneficiem de mais elevada 

prioridade; 

 

ii) defina critérios mais objectivos equitativos e práticos para a 

distribuição do orçamento global da OMS, tomando em consideração 

as necessidades de saúde prioritárias da Região; 

 



 

 

iii) tome medidas apropriadas para dar as mesmas possibilidades de 

representação às pessoas designadas pelos Estados-Membros exerça 

uma influência excessiva na Organização. 

 

2. SOLICITA ao Director-Geral que: 

 

i) forneça todas as informações e apoio processual que permita ao 

Concelho Executivo tratar os pontos acima da forma mais rápida e 

completa; 

 

ii)  se assegure do cumprimento das disposições do Artigo 35º da 

Constituição da OMS, que estipula que a consideração primordial no 

emprego do pessoal deverá, inter alia, garantir que o carácter 

internacional de representação a nível do Secretario seja mantido ao 

mais ampla base geográfico possível. 

 

Nona sessão, 5 de Setembro de 1997 

 

  


