
 

 

AFR/RC44/R17 PROGRAMA ESPECIAL DE COOPERAÇÃO COM A REPÚBLICA 

DO RUANDA 

 

Considerando a dramática situação sanitária actualmente prevalente na República 

do Ruanda; 

 

Notando as trágicas perdas em vidas humanas, os danos materiais e a destruição da 

infra-estrutura sanitária; 

 

Reiterando que a ajuda sanitária de emergência é essencial para a população do 

Ruanda; 

 

Tendo analisado o documento de informação preparado pelo Director Regional; 

 

Considerando a resolução WHA47.29 sobre o Ruanda, que convidou os Estados-

Membros, as instituições e organizações nacionais e internacionais a prestar urgente apoio 

financeiro, material e técnico aos países vizinhos, para ajudá-los a fornecer socorros de 

emergência às populações refugiadas; 

 

O Comité Regional, 

 

1. FELICITA o Director Regional e o Director-Geral pelo apoio técnico já 

prestado à população ruandesa; 

 

2. DECIDE criar um programa especial de cooperação com o Ruanda; 

 

3. CONVIDA os Estados-Membros a prestar apoio moral, técnico, financeiro e 

material sem reservas, no espírito da cooperação técnica entre países em 

desenvolvimento e da solidariedade africana; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) mobilize recursos técnicos e financeiros necessários a implementação 

deste programa especial; 

 

ii) considere a utilização de fundos do Programa do Director-Geral para o 

Desenvolvimento, com vista a satisfazer os pedidos mais urgentes; 

 

iii) transmita a presente resolução ao Director-Geral para que seja 

submetida à aprovação do Conselho Executivo e da Assembleia 

Mundial da Saúde, nos termos da resolução WHA33.17, parágrafo 3(i); 

 

5. SOLICITA ao Director-Geral que tome as providências necessárias para; 

 

i) disponibilizar as verbas necessárias ao financiamento do programa 

especial de cooperação com a República do Ruanda, utilizando-se 

verbas do Programa do Director-Geral para o Desenvolvimento; 

 



 

 

ii) angariar, para o efeito, fundos juntos dos bancos de desenvolvimento e 

das fontes de financiamento de carácter bilateral e multilateral; 

 

6. SOLICITA ao Director Regional que apresente um relatório sobre a 

implementação do disposto na presente resolução à quadragésima-quinta 

sessão do Comité Regional. 

 

Decima-quarta sessão, 14 de Setembro de 1994 

 

 

  


