
O País  

A República Argelina Democrática e Popular é um país da 
África do Norte, faz parte do Magreb e está localizada entre 
o Marrocos e a Tunísia. É delimitado ao norte pelo Mar Me-
diterrâneo, leste pela Líbia, a oeste pelo Saara Ocidental, 
noroeste pelo Marrocos, sudeste pelo Níger e ao sudoeste 
pela Mauritânia. Sua população é constituída de 40,97 mi-
lhões de argelinos dispersos em 2,38 milhões de km². Dis-
põe de um PIB de 210,2 bilhões de dólares. Segundo sua 
constituição, a Argélia, é uma República Constitucional 
com um governo eleito democraticamente. Faz parte da 
Organização das Nações Unidas (ONU), União Africana 
(UA), Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), Liga Árabe, entre outros.   

 

O País e a OMS  

A OMS e a Argélia trabalham em conjunto desde 1962. A 
parceria busca, futuramente, ter prevenção e controle das 
doenças não transmissíveis, incluindo a saúde mental; in-
vestigação em saúde; formação de profissionais de saúde; e 
melhoria da gestão dos serviços e instituições. Em 2016 
ocorreu a visita de um especialista independente que foi 
responsável pelo monitoramento da realização do direito 
de todas as pessoas aos mais altos padrões de saúde física e 
mental pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ape-
sar da grande epidemia do vírus Ebola ter ocorrido em paí-
ses vizinhos ao território argelino e do país ser uma rota, 
seguida por muitos refugiados e migrantes para poderem 
chegar até a Europa, nenhum caso de contaminação foi 
identificado no país. Isto se deve aos grandes esforços em 
medidas preventivas que o governo do Estado fez junta-
mente com a OMS.  

 

 

 

 

País e sua relação com a crise de Refugiados por conta do 
surto de Ebola 

A Argélia, no período de expansão do vírus Ebola em 2014, 
manteve suas fronteiras resguardadas como medida de 
prevenção, dado que sua posição geográfica favorecia a 
entrada de pessoas que habitavam os países afetados pela 
epidemia.  Em 2018, essas mesmas medidas  estão sendo 
aplicadas utilizando a mesma justificativa da crise anterior. 
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