
 

 

AFR/RC37/R12 MELHOR APROVEITAMENTO POSSÍVEL DOS RECURSOS DA 

OMS : POLÍTICA EM MATÉRIA DE ORÇAMENTO/PROGRAMA 

 
Após análise do relatório do Director Regional sobre o melhor aproveitamento 

possível dos recursos da OMS (documento AFR/RC37/4); 

 

Referindo-se à resolução AFR/RC36/R3, que convidava os Estados Membros a 

assumir a sua responsabilidade na sua implementação da política regional em matéria 

Orçamento/Programa; 

 

Referindo-se à resolução WHA40.15, que mandava o Comité Regional a tomar as 

medidas necessárias para assegurar o melhor aproveitamento possível dos limitados recursos da OMS, 

no âmbito da letra e do espírito de todas as resoluções pertinentes da Assembleia Mundial e do 

Concelho executivo,  

 

O Comité Regional: 

 

1. DECIDE analisar, todos os anos, a forma como são utilizados os recursos da 

OMS, na Região durante o ano precedente, bem como os processos feitos pelos 

Estados Membros para pôr em prática a política regional em matéria de 

Orçamento/Programa. 

 

2. INSTA os Estados Membros a: 

 

i) tomar todas as medidas necessárias para assegurar que as contribuições em 

atraso sejam pagas; 

 

ii)  pôr em prática, com toda a convicção, a política regional em matéria de 

Orçamento/Programa e apresentar a Sede Regional Africana em Janeiro de 

cada ano um relatório sobre os progressos feitos no ano anterior; 

 

iii) promover, através destas políticas, o desenvolvimento das estratégias 

nacionais de Saúde para Todos no Ano 2000 e dos programas nacionais de 

saúde, que formam uma parte essencial de tais estratégias e que se 

desenvolvem por si próprios; 

 

iv) utilizar as referidas políticas para preparar os orçamentos/programas 

nacionais, bem como a utilização racional de todos os recursos nacionais, 

e externos para o desenvolvimento sanitário nacional. 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

v) informe regularmente o Comité Regional das medidas por ele tomadas em 

relação a esta resolução; 

 

vi) apoie os países a reforçar ainda mais as suas capacidades de gestão, a fim 

de pôr em prática as suas estratégias. 

 

9
a
 sessão, 15 de Setembro de 1987 


