
 

 

AFR/RC42/R11 PREPARAÇÃO E RESPOSTA ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS 

E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA NA REGIÃO AFRICANA 

 

Considerando as resoluções WHA.34.26, WHA38.29,WHA42.16, da Assembleia 

Mundial da Saúde, a resolução CM/RES/1253(LI) da OUA, as resoluções 42/169, 44/211, 44/236 

e 46/182, da Assembleia Geral das Nações Unidas, e as resoluções AFR/RC38/R25, 

AFR/RC40/R11 e AFR/RC40/R12, do Comité Regional Africano da OMS; 

 

Consciente do grande impacto das catástrofes nas infra-estruturas de saúde e no 

desenvolvimento económico dos países africanos; 

 

Reconhecendo a acção empreendida pelo Secretário-Geral das Nações Unidas ao 

declarar os 90 como Década Internacional para a Redução das Catástrofes Naturais e o 

estabelecimento do Secretariado e do Fundo Fiduciário da Década; 

 

Reconhecendo a necessidade de maior coordenação dos socorros prestados pelas 

agências das Nações Unidas e a reestruturação efectuada pelo Director dos Assuntos Humanitários 

das Nações Unidas; 

 

Considerando as prioridades definidas pela reunião regional da OUA sobre a 

”Preparação e Respostas às Situações de Emergência e África” (Documentos AFR/RC42/8); 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APELA às agências do sistema das Nações Unidas que trabalham na Região, 

que cooperem, colaborem e conjuguem os seus esforços com as da Sede 

Regional Africana da OMS e do Centro Pan-africano da OMS para a 

Preparação e Respostas às Situações de Emergência, no sentido de atenuar o 

impacto negativo das catástrofes nos Estados-Membros. 

 

2. INSTA os Estados-Membros a: 

 

i) continuar a elaborar e a actualizar os seus planos nacionais de 

preparação e resposta às situações de imergência, onde for necessário 

prever a vigilância, formação e armazenagem de suprimentos; 

 

ii) apresentar regularmente relatórios sobre a incidência de catástrofes nos 

seus respectivos territórios à Sede Regional Africana da OMS e/ou ao 

Centro Pan-africano da OMS para a preparação e resposta às Situações 

de Emergência de Adis-Abeba; 

 

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

interessados; 

 

iv) apoiar a implementação das actividades previstas no âmbito da Década 

Internacional para a Redução das Catástrofes Naturais. 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 



 

 

i) coopere e colabore com o Secretariado Geral da OUA, com o Director 

dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas e com outros órgãos e 

instituições relevantes na consecução dos objectivos prioritários de 

redução das catástrofes, determinados aos níveis nacional, sub-regional 

e regional pela reunião regional da OUA sobre as catástrofes, realizada 

em Abril de 1992; 

 

ii) organize seminário e cursos de formação relevantes para administração 

de nível médio e decisores africanos; 

 

iii) coopere com o Secretario da Década Internacional para a Redução das 

Catástrofes Naturais na implementação dos objectivos e metas 

pertinentes da Década, através de esforços conjugados e de propostas 

de projectos concretos a executar durante a Década; 

 

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

catástrofes na Região, dedicando uma atenção particular ao Corno de 

África e à Sub-região da África Austral; 

 

v) mobilize as verbas necessárias para apoiar os países africanos nas 

actividades de prevenção, preparação a respostas às catástrofes. 

 

9ª sessão, 8 de Setembro de 1992 

 

 

  


