
 

 

DECISÃO 2003/8 MÉTODO DE TRABALHO E DURAÇÃO DA 57ª ASSEMBLEIA 

MUNDIAL DA SAÚDE 

 

Presidente da Assembleia Mundial da Saúde  

 

1. O Presidente da quinquagésima-terceira sessão do Comité Regional 

Africano será designado Vice-Presidente da quinquagésima-sétima Assembleia 

Mundial da Saúde, a realizar em Maio de 2004. A última vez que a Região 

Africana designou o Presidente da Assembleia foi em Maio de 2000. 

 

Principais Comissões da Assembleia Mundial da Saúde 
 

2. A Directora-Geral, em conjunto com o Director Regional, analisará, antes 

da 57ª Assembleia Mundial da Saúde, quais os delegados dos Estados-Membros 

da Região Africana susceptíveis de desempenhar eficazmente os seguintes cargos: 

- Presidentes das Comissões Principais A e B 

- Vice-Presidentes e Relatores das Comissões Principais 

 

Membros habilitados a designar pessoas para o Conselho Executivo 

 

3. Segundo a ordem alfabética em inglês, a Guiné-Bissau designou um 

representante para o Conselho Executivo, a partir da respectiva 112ª sessão, 

imediatamente após a 56ª Assembleia Mundial da Saúde, juntando-se assim à 

Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana e Guiné, da Região Africana. 

 

4. O mandato da Eritreia e Etiópia cessará com o encerramento da 

quinquagésima-sétima Assembleia Mundial da Saúde, sendo substituídas pelo 

Quénia e Lesoto, que participarão na 113ª sessão do Conselho Executivo, em Maio 

de 2004. 

 

5. Os Estados-Membros habilitados a designar pessoas para o Conselho 

Executivo deverão confirmar a sua disponibilidade, pelo menos seis semanas antes 

da quinquagésima-sétima Assembleia Mundial da Saúde. 

 

6. A quinquagésima-terceira sessão do Comité Regional resolveu considerar a 

revisão do seu método de trabalho no que respeita às designações dos Estados 

Membros para o Conselho Executivo, tendo decidido criar um grupo de trabalho 

que estudará os pormenores relativos a este novo método de trabalho.  

 

d) O grupo de trabalho será composto por representantes dos seguintes 

Estados-Membros: 

 

- Guiné Equatorial, pela África Central (CEEAC/CEMAC ) 

- Zimbabué, pela África Austral (SADC)  

- Quénia, pela África Oriental 

- Gana, pela África Ocidental (ECOWAS). 

 

e) O grupo de trabalho apresentará um relatório de actividades à reunião 

informal dos Estados-Membros da Região Africana durante a 57ª 



 

 

Assembleia Mundial da Saúde e um relatório final à 54ª sessão do Comité 

Regional. 

 

Reunião informal do Comité Regional 
 

7. O Director Regional convocará esta reunião para Segunda-feira, 17 de 

Maio de 2004, às 08h30, no Palácio das Nações, em Genebra, para confirmação 

das decisões tomadas pelo Comité Regional na sua 53ª sessão. Durante a sessão, 

terá lugar em cada manhã uma reunião de coordenação com todos os delegados 

africanos. 
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