
 

 

AFR/RC55/R1 ORÇAMENTO-PROGRAMA DA OMS PARA 2006-2007: 

ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO NA REGIÃO 

AFRICANA 

 

Tendo examinado o Orçamento-Programa da Organização Mundial da Saúde para 

o biénio de 2006-2007; 

 

Notando que cerca de 3% do orçamento ordinário mundial serão retidos pelo 

Director-Geral para fazer face à possibilidade de algumas contribuições não serem pagas por 

Estados-Membros; 

 

Notando, com apreço, o aumento de todas as fontes de financiamento no 

Orçamento-Programa aprovado, necessário para o reforço do apoio da OMS ao desenvolvimento 

sanitário a nível nacional; 

 

Notando que o Orçamento-Programa da OMS, aprovado na 58ª Assembleia 

Mundial da Saúde, foi preparado pelo Director-Geral, com a plena participação de todos os níveis 

da Organização e segue uma abordagem de gestão baseada nos resultados; 

 

Notando igualmente, com apreço, os princípios orientadores propostos para as 

dotações estratégicas de recursos; 

 

Congratulando-se com os esforços envidados pelo Director Regional no sentido de 

descentralizar mais recursos para apoiar os países; 

 

Congratulando-se, igualmente, com os esforços envidados pelo Director-Geral e 

pelo Director Regional no sentido de atribuir mais recursos às áreas de actividade prioritárias; 

 

O Comité Regional, 

 

1. APROVA os princípios orientadores para a implementação do Orçamento-

Programa na Região Africana; 

 

2. APROVA o documento AFR/RC55/7, “Orçamento-Programa da OMS para 

2006/2007: Orientações para a implementação na Região Africana”; 

 

3. Aprova as dotações atribuídas ao Escritório Regional e aos países; 

 

4. APROVA o estabelecimento de um fundo de emergência de 3% do orçamento 

ordinário, que representa aproximadamente 6,1 milhões de dólares americanos, 

para fazer face a actividades não planeadas, sendo os montantes não 

despendidos deste fundo reafectados aos países, durante a segunda metade do 

biénio; 

 

5. EXORTA os países a usarem a sua Estratégia de Cooperação com o País como 

base para o planeamento; 

 

6. SOLICITA ao Director Regional que: 

 



 

 

a) se assegure que o planeamento operacional, a implementação a 

monitorização e a avaliação se realizem em estreita colaboração com as 

autoridades nacionais; 

 

b) prossiga os esforços no sentido de mobilizar fundos voluntários com vista 

a assegurar um financiamento adequado para a implementação dos planos 

de trabalho das áreas de actividade prioritárias; 

 

c) encoraje os doadores e os parceiros na área do desenvolvimento a tornar 

mais flexíveis as condições associadas às contribuições voluntárias. 
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