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O País  
 
O Djibouti, oficialmente chamado de República do 
Djibouti, se localiza no continente africano e é limita-
do ao norte pela Eritreia, a oeste e a sul pela Etiópia e 
à oeste pela Somália, Golfo de Áden e Mar Vermelho. 
Possui uma área de 23.200 km² e uma população 
de 846,687 habitantes. Sua capital é Yibuti, mas 
existem outras cidades relevantes como Ali Sabieh, 
Dikhil, Arta e Tadjoura.  Tem o PIB nominal de cerca 
de 1,878 bilhões de dólares e um IDH de 0,470, o que é 
considerado baixo. Em relação às etnias, o país é com-
posto em sua maioria pela etnia Somali, seguido pelos 
Afares.  O Djibouti possui uma renda per capita de 
2.700 dólares, uma taxa de analfabetismo de 32,1% e 
uma esperança de vida de 62,4 anos. As principais 
atividades econômicas deste país estão ligadas à loca-
lização estratégica do país, como um porto de águas 
profundas no Mar Vermelho. Três quartos da popula-
ção djibutiana vivem na capital, e o restante são pas-
tores nômades. O país possui participação na Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a 

Cultura (UNESCO), Organização Mundial do Comér-

cio (OMC), Fundo Monetário Internacional (FMI), Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e Organização 
Internacional de Polícia Criminal (Interpol).   
 
A Mutilação Genital Feminina 
 
De acordo com dados apresentados pela UNICEF em 
2013, 93% das mulheres entre 15 e 49 anos de idade 
foram submetidas à mutilação genital feminina. Neste 
sentido, o país possui a terceira maior taxa de MGF do 
mundo, atrás apenas da Somália e da Guiné. 62% dos 
procedimentos  são feitos em meninas com idade en-
tre cinco e nove anos de idade. Além disso, 78% dos 
procedimentos são realizados por profissionais tradi-
cionais. O tipo II é o que predomina (53%), seguido 
pelo tipo III (30%). Em 1995, foi aprovada uma lei que 

proíbe a MGF, estando os transgressores sujeitos a 5 
anos de prisão e uma multa de um milhão de francos  
djibutianos.  
 
 
Direitos Humanos  
 
Os mais graves problemas de direitos humanos no Djibu-
ti incluem a restrição de liberdade de expressão e reuni-
ão por parte do governo, suprimindo a oposição e ser 
recusando a permitir que grupos de se formassem. Ou-
tros problemas de direitos humanos incluem o uso de 
força excessiva, restrições às liberdades de associação e 
de religião, falta de proteção para os refugiados, a vio-
lência contra as mulheres, a mutilação genital feminina, 
abuso infantil e o tráfico de pessoas. 
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