
O País 

Localizada no Norte da África, entre o Egito a Tunísia e a 
Algéria, a Grande República Socialista Popular Árabe da 
Líbia, tem aproximadamente 6,6 milhões de habitantes, 
com a maioria de sua população vivendo na costa ao longo 
do mediterrâneo. Sua economia é desenvolvida em torno 
dos serviços, mas principalmente do setor industrial, onde 
trabalha com o petróleo.  

Culturalmente a Líbia tem como língua oficial o árabe, se-
guido do italiano, inglês e seus dialetos locais. Sua religião é 
grandemente muçulmana seguida de pequenas crenças do 
país como o cristianismo e o budismo.  

As relações internacionais do país são ativas, ele participa 
de organizações como a ONU (Organizações das Nações 
Unidas), FMI (Fundo Monetário Internacional), Banco Mun-
dial, UA (União Africana) e OPEP (Organizações dos Países 
Exportadores de Petróleo).  

O País e o UNICEF 

Devido a um problema governamental causado pela divisão 
de poderes na Líbia, a UNICEF Líbia foi evacuado em 2014, 
e desde então todos os programas da UNICEF foram apoia-
dos por funcionários nacionais e consultores com suporte 
remoto do pessoal internacional. Com as dificuldades expe-
rimentadas através de planejamento e gestão remotos e 
dado o contexto frágil, UNICEF desenvolveu múltiplos mo-
dus operandi para ser capaz de fornecer resposta de emer-
gência multiterritorial programas e continuar trabalhando 
para soluções duradouras que atendam às necessidades 
proteger os direitos das crianças.  

Líbia e  o Recrutamento de Crianças  

Durante anos na Líbia, crianças foram usadas como crian-
ças soldado, não somente participando em conflitos arma-
dos, mas como trabalhadores para os demais militares. 
Esses grupos recrutavam crianças com a ajuda do governo. 
Porem com a Convenção dos Direitos da Criança sobre Cri-
anças em conflitos armados, tais países perderam a liberda-

de governamental de tal recrutamento, tal ratificação fez 
com que o número de crianças envolvidas diminuíssem de 
forma considerável durante os anos.  

 Porém, de acordo com os dados das Nações Unidas, a Líbia 
ainda continua a recrutar crianças em grupos paramilitares. 
Tal ação não pode ser totalmente controlada pelo governo, 
porem não  é legitimada. Esse recrutamento também é fei-
to por grupos jihadistas de fora do pais, fazendo com que o 
governo ainda tenha menos controle sobre esse recruta-
mento.  
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