
 

 

AFR/RC40/R11 PREPARAÇÃO E INTERVENÇÃO NAS SITUAÇÕES DE 

EMERGÊNCIA EM ÁFRICA 

 

Recordando as resoluções da Assembleia Mundial da Saúde, WHA34.26, 38.29 e 

42.16, a resolução da OUA, CM/RES/1253 (LI) e as resoluções da Assembleia Geral da Nações 

Unidas, 42/169 e 44/236, bem como a resolução AFR/RC38/R25; 

 

Consciente do grande impacto das catástrofes na infra-estrutura sanitária e no 

desenvolvimento económico dos países Africanos; 

 

Reconhecendo as meditas tomadas pelo Secretário-geral das Nações Unidas, ao 

declarar os anos noventa como Década Internacional para a Redução das Catástrofes Naturais 

(DIRCN), e a criação do Secretariado na Década, bem como do Fundo Fiduciário para essa 

Década; 

 

Apreciando o relatório do Director Regional sobre ”Preparação e Intervenção nas 

Situações de Emergência em África”, Documento AFR/RC40/8; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. LANCA UM APELO às agências interessadas do sistema das Nações Unidas, 

que trabalham na Região, para que cooperem, colaborem e harmonizem os 

seus esforços com a Sede Regional Africana e o Centro Panafricano para 

Prestação e Resposta às Situações de Emergência, no sentido de reduzir o 

impacto negativo das catástrofes nos Estados-Membros 

 

2. RECOMENDA aos Estados-Membros que: 

 

i) ponham em prática as partes pertinentes do relatório; 

 

ii) apresentam, com regularidade, relatórios sobre a incidência das 

catástrofes nos seus respectivos países, à Sede Regional Africana e/ou 

ao Centro Panafricano para prestação e Respostas às Situações de 

Emergência, sediado em Adis Abeba; 

 

iii) reforcem a cooperação entre o sector da saúde e outros sectores 

implicados; 

 

iv) apoiem a execução das actividades integradas na Década Internacional 

para a Redução das Catástrofes Naturais (DIRCN). 

 

3. RECOMENDA ao Director Regional que: 

 

i) coopere e colabore com o Secretariado Geral da OUA bem como 

outros órgãos e instituições pertinentes para a implementação da 

resolução CM/1253 (LI) da OUA sobre a organização de uma reunião , 

a nível da Região, relativa às catástrofes em África, a fim de identificar 

os projectos prioritários de relevância nacional, sub-regional e regional; 

 



 

 

ii) organize seminários teóricos e práticos e corsos de formação 

destinados a técnicos, gestores de nível médio e responsáveis pela 

tomada de decisões africanos; 

 

iii) coopere com o Secretariado da DIRCN para implementar os objectivos 

e as metas pertinentes da Década, através de esforços comuns e 

propostas concretas de projectos a escutar durante a Década; 

 

iv) reforce a rede existente de centros colaboradores para a redução das 

catástrofes na Região; 

 

v) mobilize as verbas necessárias para apoiar os países africanos nos seus 

esforços para a prestação e intervenção nas situações de catástrofes. 

 

8ª Sessão, 12 de Setembro de 1990 

 

  


