
O País 

A República Tunísia, é um país localizado no norte da África 
que se limita pelo mar Mediterrâneo. Faz fronteira a leste e 
ao sul com a Líbia e a oeste com a Argélia.  A capital da Re-
pública Tunisina é a cidade de Tunes. O país tem como lín-
gua oficial o Árabe. Adota a república como sua forma de 
governo. A Tunísia possui uma área de 163 610 km2 e uma 
população de 10,2 milhões de pessoas. País possuidor de 
um IDH: 0,721 - índice de desenvolvimento humano alto 
(Pnud 2014) e um PIB de US$ 101,7 bilhões (estimativa 
2011). O país faz parte da Liga Árabe, da União Africana, da 
Comunidade dos Estados do Sahel-Sahara, Organização 
Mundial da Saúde (OMS), entre outros. 

 

O País e a OMS 
 
A OMS apoia o desenvolvimento da saúde na Tunísia a vá-
rios níveis do sistema de saúde, seguindo as prioridades 
nacionais definidas nos planos de desenvolvimento econô-
mico e social. Logo após a independência em 1956, quando 
o país começou a construir um governo nacional moderno, 
a OMS forneceu apoio técnico para o desenvolvimento da 
infraestrutura de saúde, recursos humanos e vários progra-
mas para combater grandes flagelos - malária, tracoma, 
esquistossomose e outras doenças transmissíveis. Apoiou a 
formação de pessoal de logística e de saúde para progra-
mas de prevenção. Depois que os franceses saíram da Tuní-
sia, houve uma aguda escassez de pessoal médico e a OMS 
contribuiu para a criação da primeira Faculdade de Medici-
na de Túnis e estudos de viabilidade para as faculdades de 
Sousse e Sfax. A Organização também colaborou no desen-
volvimento da primeira escola de enfermagem e na criação 
de algumas escolas paramédicas. Durante a década de 
1970, a OMS colaborou no desenvolvimento de programas 
nacionais de prevenção e no fortalecimento institucional do 
Ministério da Saúde Pública, por meio da criação da Direto-
ria de Medicina Preventiva e Social. Um programa conjunto 
da OMS, do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e do Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA) procurou acelerar a redução da mortalidade ma-
terna e neonatal. As agências das Nações Unidas estão or-
ganizando uma série estratégias  para apoiar a implemen-
tação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na 
Tunísia. Outros parceiros multilaterais e bilaterais incluem a 
União Europeia e a Agências de cooperação da França, Itá-
lia e Espanha. Há um interesse renovado em investir em 
Saúde. 

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

A fronteira entre a Tunísia e a Líbia presenciou um fluxo 
maciço de refugiados desde o começo da crise na Líbia. A 
situação na fronteira Líbia-Tunísia esteve à beira de uma 
crise, como aponta o Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR). Contudo, os refugiados não têm 
aonde ir ao entrar no país. A Organização Internacional 
para as Migrações (OIM) buscou uma ampliação dos esfor-
ços para transportar  e abrigar milhares de pessoas que es-
tão tentando deixar o país.  
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