
 

 

AFR/RC43/R3 PREVENÇÃO E LUTA CONTRA A SIDA NA REGIÃO AFRICANA: 

ENFRENTAR O DESAFIO DA EPIDEMIA DA SIDA 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional contido no documento 

AFR/RC43/9, que descreve a situação da epidemia da SIDA e os esforços envidados pelos 

Estados-Membros no sentido de lutar contra essa epidemia; 

 

Notando, com preocupação, o contínuo alastramento da epidemia a zonas até há 

pouco não afectadas pela infecção por HIV, a despeito das crescentes intervenções destinadas a 

lutar contra essa infecção nos Estados-Membros da Região; 

 

Considerando a resolução aprovada pelo Comité Regional na sua quadragésima 

sessão (AFR/RC40/R6), na qual apelou aos Estados-Membros para que privilegiassem estratégias 

regionais pertinentes de prevenção e luta contra a SIDA e prestassem ao programa todo o apoio 

político necessário; 

 

Notando, com satisfação, o empenho político a favor das actividades nacionais de 

luta contra a SIDA, expresso nas Declarações dos Chefes de Estado da OUA sobre a epidemia da 

SIDA em África (AHG/DECL.3, XXVII, Abuja, 1991, AHG/DECL.1, XXVIII, Dacar, 1992); 

 

Notando, com grande preocupação, a significativa redução do número de postos 

do pessoal do programa GPA/OMS nos países da Região de 86 para 40, redução essa que afectará 

gravemente a capacidade da OMS para prestar assistência técnica aos Estados-Membros; 

 

Convicto de que os actuais esforços envidados no sentido da prevenção e luta 

contra a SIDA em numerosos Estados-Membros precisam de ser reforçados por meio de 

promulgação de legislações e instrumentos políticos nacionais apropriados, para assegurar a 

implementação e o reforço de estratégias eficazes de prevenção da transmissão sexual da infecção 

por HIV e garantir a inocuidade do sangue; 

 

Convicto de que os governos devem incentivar activamente a criação de 

organizações a todos os níveis do governo e da sociedade (níveis distrital, intermédio e nacional), 

a fim de encontrar respostas apropriadas e duradouras para epidemia da infecção por HIV/SIDA; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APELA à comunidade internacional para que reforce a cooperação 

multissectorial com vista à consecução das metas da estratégia mundial de luta 

contra a SIDA e intensifique o apoio financeiro e material à Organização 

Mundial de Saúde e aos Estados-Membros da Região Africana, que têm sido 

os mais gravemente afectados pela epidemia da infecção por HIV/SIDA; 

 

2. FELICITA o Director Regional pelo modo eficaz como tem continuado a 

desempenhar o seu papel de defesa dos Estados-Membros e pelas orientações e 

apoio técnico que a Sede Regional tem continuado a fornecer aos programas 

nacionais de prevenção e luta contra a SIDA; 

 
3. APELA aos Estados-Membros para que: 

 



 

 

i) intensifiquem os seus esforços no sentido de assegurar a consecução 

das actividades e objectivos conjuntamente estabelecidos pelos países e 

pela Organização Mundial de Saúde para a implementação das 

estratégias mundial e regional; 

 

ii) promulguem os necessários instrumentos políticos e jurídicos para criar 

organizações nacionais apropriadas e promover e realizar actividades 

essenciais de prevenção e luta contra a infecção por HIV/SIDA; 

 
iii) redobrem de esforços no sentido de mobilizar recursos financeiros e 

materiais a nível nacional para a prevenção da infecção por HIV e para 

a redução do respectivo impacto nos indivíduos, famílias e 

comunidades; 

 
iv) incentivem a participação multilateral no planeamento e prestação de 

apoio às actividades nacionais de luta contra a SIDA; 

 
v) incentivem o sector privado e as organizações não-governamentais a 

fornecer recursos financeiros e materiais para a luta contra a SIDA; 

 
vi) asseguram a descentralização e integração completas das actividades de 

prevenção e luta contra a infecção por HIV/SIDA, em conformidade 

com os princípios do Quadro Africano de Desenvolvimento Sanitário; 

 
4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) reforce e mantenha o papel de liderança da OMS na prevenção e luta 

contra a infecção por HIV/SIDA; 

 

ii) prossiga vigorosamente a implementação do programa aprovado de 

descentralização do apoio técnico do GPA (programa mundial de luta 

contra a SIDA) da Sede Mundial para a Sede Regional Africana, 

incluindo a transferência de recursos apropriados para permitir à Sede 

Regional prestar apoio técnico eficaz aos Estados-Membros; 

 
iii) intensifique a colaboração e a coordenação com as outras instituições 

do sistema das Nações Unidas, organizações internacionais, 

organismos de cooperação bilateral e organizações não-governamentais 

no domínio do planeamento e implementação de actividades de 

prevenção e luta contra a infecção por HIV/SIDA; 

 
iv) estreite a colaboração da OMS com os Estados-Membros e preste apoio 

técnico sempre que for necessário; 

 
v) apresente, à Quadragésima-quarta sessão do Comité Regional, um 

relatório sobre a situação da epidemia da SIDA, nos países da Região e 

sobre os progressos realizados na implementação do disposto na 

presente resolução. 

Décima-primeira sessão, 7 de Setembro de 1993 


