
 

 

AFR/RC35/R7: 

 

  

Tendo examinado o relatório do Director Regional sobre a avaliação da experiência 

africana de usar nacionais como Coordenadores do Programa da OMS; 

 

Relembrando a resolução WHA33.17, sobre a análise das estruturas da Organização à luz 

das suas funções; 

 

Lembrando as resoluções WHA31.27, EB38.11, sobre políticas de orçamentação do 

programa regional, que pediam aos Comités Regionais, em particular, para facilitar o uso racional 

e optimizado de todos os recursos nacionais e externos, bem como para monitorizar e avaliar a 

implementação destas políticas; 

 

Considerando as orientações referidas no documento DGO/8301, intitulado “Quadro 

administrativo para a optimização do uso dos recursos da OMS, em apoio directo aos Estados-

Membros”; 

 

Ciente da gravidade da crise socioeconómica em África e da necessidade mobilizar mais 

recursos extra-orçamentais; 

 

Convicto da utilidade de envolver nacionais na gestão dos programas de cooperação da 

OMS; 

 

Reconhecendo os resultados positivos das experiências de alguns países, 

independentemente das dificuldades inerentes a essa inovação, 

 

 

o Comité Regional 

 

1. AGRADECE ao Director Regional o presente relatório; 

 

2. EXPRESSA A SUA SATISFAÇÃO por ter sido dada a oportunidade aos nacionais 

de tomarem parte na gestão do programa da OMS, a nível de país; 

 

3. REGISTA os aspectos positivos e negativos de usar nacionais de certos países como 

Coordenadores do Programa da OMS e das dificuldades de gestão com que o 

Escritório Regional se depara; 

 

4. REITERA a necessidade de uma mais rigorosa aplicação das directivas da 

Organização sobre a gestão do programa da OMS, a nível de país; 

 

5. RECONHECE a urgente necessidade de mobilizar e melhorar a gestão dos recursos 

extraorçamentais, essenciais à implementação nacional dos programas de 

desenvolvimento sanitário; 

 

6. CONVIDA o Director Regional a aplicar gradualmente estas directivas e a tomar as 

medidas necessárias para eliminar eventuais inconvenientes que possam resultar desta 

acção, para os países e para os Coordenadores em questão; 



 

 

 

7. SOLICITA ao Director Regional: 

 

(i) que garanta um maior envolvimento de nacionais na implementação de  

programas técnicos, de modo a promover a autossuficiência e a autoconfiança 

nos países; 

 

(ii)  que transmita esta resolução ao Director-Geral. 

 

Setembro de 1984, 35, 17 

 

 

  


