
 

 

AFR/RC39/R7 PROGRAMA DE LUTA CONTRA A SIDA 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional contido no documento 

AFR/CC39/5; 

Considerando a declaração da Assembleia Geral das Nações Unidas que confirma 

o papel de direcção atribuído à OMS na concepção, organização e coordenação da luta contra 

SIDA ao nível mundial; 

 

Notando, com satisfação, a implementação das resoluções WHA40.2, WHA41.24, 

AFR/RC37/R5 e AFR/AC38/R9; 

 

Apreciando a adesão sem reservas dos Estados-Membros à estratégia mundial da 

luta contra a SIDA e à execução das actividades tanto ao nível da Região como ao nível dos 

países; 

Notando, com satisfação, os múltiplos esforços enviados pela comunidade 

internacional num impulso de solidariedade sem precedente para combater a pandemia da SIDA; 

 

Considerando que a rápida progressão desta pandemia faz dela um dos problemas 

de saúde mais preocupantes do mundo, em geral, e da Região Africana, em particular; 

 

Preocupado com a ameaça particular que paira sobre os Jovens, resultante da forte 

prevalência da infecção e da doença no seio deste grupo, e com o impacto negativo de tal situação 

sobre o desenvolvimento socioeconómico e o equilíbrio demográfico dos países da Região; 

 

Reconhecendo a importância, para o êxito dos programas de luta contra a SIDA, 

de questões como: a vigilância epidemiológica, a integração das actividades nos cuidados 

primários de saúde, a gestão, a descentralização e a investigação; 

 

Lembrando que, de acordo com a repartição de tarefas e funções aos diferentes 

níveis da Organização, o apoio directo aos programas nacionais e à coordenação de actividades 

regionais são da competência da Sede Regional; 

 

Consciente da importância do factor sociocultural para a organização da luta 

contra a SIDA; 

 

Convencido de que, por esse motivo, a Sede Regional se encontra em melhor 

posição para elaborar e pôr em pratica uma estratégia de luta apropriada, baseada nas 

especificidades da Região; 

 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA ao Director Regional pelo seu relatório; 

 

2. FELICITA o Director-Geral extraordinário esforço de angariação de recursos e 

pela importância dos programas desenvolvidos nos países; 

 

3. AGRADECE à comunidade internacional o apoio manifestado aos países da 

Região na luta contra SIDA; 



 

 

 

4. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

i) inscrever a luta contra a SIDA na lista de prioridades dos seus 

respectivos programas de desenvolvimento socioeconómico e sanitário; 

 

ii) promover e desenvolver as actividades de informação de educação e de 

comunicação para combater mais eficazmente a pandemia, 

 

iii) prosseguir a colaboração com a OMS e outros parceiros, bem como os 

países da Região, num espírito de diálogo franco e de troca aberta de 

informações; 

 

11ª sessão, 13 Setembro de 1989 

 

 

  


