
O País  

Líbia, oficialmente Estado da Líbia, é um país na região 
do Magreb, no norte da África, banhada pelo Mar Mediter-
râneo ao norte. Possui o IDH de 0,716, o PIB de US$ 103,267 
bilhões, dispõe cerca de 6,278 milhões de habitantes.  O 
país tem fronteiras com o Egito, Sudão, Chade, Níger, Ar-
gélia e Tunísia. Em 2011, após uma guerra civil e 
uma intervenção militar internacional liderada pe-
la Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), 
houve a derrubada e a morte do  então líder do pa-
ís, Muammar Gaddafi, e o colapso de seu governo de mais 
de quatro décadas de duração. Como resultado, a Líbia está 
passando por um processo de reconstrução política e segue 
uma constituição provisória elaborada pelo Conselho Naci-
onal de Transição (CNT). O país do norte da África está lon-
ge da paz e marcado por longos conflitos: desde 2011 ocor-
rem confrontos e violência entre facções. O país participa 
da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco 
Mundial, e da Organização das Nações Unidas (ONU).    

O País e a OMS 

O escritório regional da OMS na Líbia desempenhou um 
papel importante durante a emergência do período de 
instabilidade do país  ao liderar o grupo de trabalho setorial 
e continuou a prestar apoio às respostas de emergência em 
matéria de saúde, conforme solicitado pelas autoridades 
sanitárias nacionais do Estado da Líbia. A OMS é o principal 
fornecedor de medicamentos / suprimentos que salvam 
vidas  do Ministério da Saúde e de parceiros. Também 
presta serviços nas áreas de Benghazi e Ghatde . A OMS 
também realizou uma campanha nacional de imunização 
de pólio em colaboração com a UNICEF e conseguiu 
alcançar 1,3 milhões de crianças após três anos de 
campanha, incluindo crianças nas zonas de conflito.  

 

 

 

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

Mais de 3 milhões de pessoas em toda a Líbia foram 
afetadas por surtos de doenças na região, o que intensificou 
a situação precária que boa parte da população enfrentava. 
Junto a isso, ainda se tem conflitos armados e a 
instabilidade política. Com todo esse contexto as 
necessidades de saúde da população destacam-se pela sua 
gravidade. Um relatório das Nações Unidas (ONU) revelou 
graves violações dos direitos humanos e abusos cometidos 
contra migrantes dentro do país, e em áreas sob as quais 
eles foram distribuídos. Os relatos envolvem questões 
como a falta de instalação sanitária, a exploração do 
trabalho e exploração sexual. O país enfrenta um enorme 
fardo de doenças não transmissíveis (como  doenças cardía-
cas e do pulmão, câncer e diabetes)  e doenças 
transmissíveis  (como a Leishmaniose Cutânea)  que 
começaram a ressurgir rápidamente nesse contexto de 
precariedade. 
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