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Reconhecendo que a infecção pelo HIV, a SIDA e as doenças sexualmente 

transmissíveis (DTS) constituem um dos principais problemas de saúde pública em África; 

 

Notando, com preocupação, que a mudança na estrutura de gestão do programa de 

luta contra o HIV/SIDA/DTS a nível mundial é susceptível de perturbar as actividades de luta 

contra a SIDA na Região e nos países; 

 

Preocupado com o facto de actual financiamento do apoio técnico aos países estar 

a acabar, no momento em que a epidemia está agravar-se; 

 

Preocupado com a falta de informações explícitas sobre o funcionamento do 

programa UNAIDS e com o facto de que, apesar do mandato da OMS como agência líder na área 

da cooperação técnica e coordenação da Saúde a nível internacional, o apelo das Sedes Regionais 

e das Representações da OMS nos países ainda não está claramente definido em relação ao 

UNAIDS; 

Notando que cada agência que co-patrocina o UNAIDS continuará a cumprir o seu 

próprio mandato; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional constante do documento 

AFR/RC45/5, que descreve a situação actual da SIDA na Região Africana e os esforços enviados 

pelos Estados-Membros no sentido de combater a epidemia; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. REITERA que, no que respeita à Região Africana, a OMS continuará a 

desempenhar o papel de liderança técnica nas questões de saúde ligada à luta 

contra HIV/SIDA/DTS a nível dos países, com o total apoio da Sede Regional; 

 

2. INSTA os Estados-Membros a: 

 

i) reforçar os mecanismos nacionais de coordenação para a prevenção e 

luta contra o HIV/SIDA/DTS, que incluirão o sistema das Nações 

Unidas, os organismos de cooperação bilateral, as ONG e o sector 

privado; 

 

ii) tomar as providências necessárias à inclusão de verbas para a luta 

contra o HIV/SIDA/DTS nos orçamentos nacionais, não apenas pelo 

sector da Saúde mas igualmente pelos outros sectores, atendendo à 

dimensão multissectorial do problema; 

 

iii) providenciar para que os representantes dos países africanos no sistema 

das Nações Unidas promovam a estratégia de prevenção e luta contra a 

SIDA, tal como recomendado pela Cimeira dos Chefes de Estado da 

OUA na resolução sobre ’’Medidas para combater a epidemia do 
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HIV/SIDA em África: realizações e desafios ’’(CAMH/Res.3v) e pelo 

Comité Regional Africano da OMS; 

 

3. INSTA os Estados-Membros da Região Africana que fazem parte do 

Conselho de Coordenação do Programa UNAIDS a fazer-se eco das 

preocupações manifestadas durante a Quadragésima-quinta sessão do 

Comité Regional Africano da OMS sobre a importância de manter o apoio 

técnico à luta contra o HIV/SIDA/DST a nível dos países, sem interrupção; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) reforce e apoie o papel de liderança técnica da OMS nas questões de 

saúde ligadas à prevenção e luta contra o HIV/SIDA/DTS; 

 

ii) promova em nome da Região Africana da OMS e em colaboração com 

outras partes interessadas a estratégia de luta contra o HIV/SIDA/DST, 

tal como recomendado pelo Comité Regional, sempre que se encontre 

com os líderes africanos, a comunidades dos doadores, as outras 

agências das Nações Unidas, as ONG e outras partes interessadas; 

 

iii) tome as providências necessárias à inclusão de verbas suficientes no 

orçamento ordinário tanto a nível regional como a nível dos países, de 

modo a prestar a poio técnico adequado aos programas nacionais para 

as actividades de luta contra o HIV/SIDA/DTS; 

 

iv) prossiga vigorosamente o seu apoio aos estados-membros de modo a 

mobilizar recursos internacionais para luta contra HIV/SIDA/DTS; 

 

v) crie mecanismo de colaboração com os parceiros interessados, uma 

equipa de peritos africanos de alto nível, para aconselhar o Director 

Regional sobre as estratégias, intervenções e mecanismos mais 

adequados para integrar as actividades, bem como sobre a investigação 

operacional, a nível dos países; 

 

vi) crie mecanismos de colaboração com o programa UNAIDS para 

elaborar orientações sobre a coordenação das actividades de prevenção 

e luta contra o HIV/SIDA/DTS na Região Africana e assegurar a 

transição sem problemas do GPA para o UNAIDS em todas as áreas 

incluindo o apoio técnico e as questões financeiras e relativas ao 

pessoal; 

 

vii) transmita a presente resolução ao Director-Geral para apresentação ao 

Concelho Executivo e à Assembleia Mundial da Saúde; 

 

viii) transmita a presente resolução ao Secretário-Geral da Organização de 

Unidade Africana, de modo a manter informados os Chefes de Estados 

e de Governo. 

 

Oitava sessão, 11 de Setembro de 1995 


