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O País   
 
O Egito, oficialmente chamado de República Árabe do 
Egito é um país africano, banhado pelo Mar Mediter-
râneo e pelo Mar Vermelho, que faz fronteira com o 
Sudão ao sul e com a Palestina à noroeste. Possui uma 
área de 1.001.450 km², e uma população de 
91.974.094 habitantes, sendo considerado o país mais 
povoado do mundo árabe. Sua capital é o Cairo, mas 
existem outras cidades de grande importância como 
Alejandra e Suez. O país é a segunda maior economia 
do Norte da África e Oriente Médio, com um PIB de 
315 milhões de dólares, atrás apenas da Arábia Saudi-
ta. Participa de alguma Organizações Internacionais 
como: a Conferência das Nações Unidas sobre o Co-
mércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultu-

ra (UNESCO) e  Organização Internacional do Traba-

lho (OIT). 
 
A Mutilação Genital Feminina 
 
De acordo com dados apresentados pela UNICEF em 

2016, 87% das mulheres entre 15 e 49 anos de idade fo-

ram submetidas à mutilação genital feminina. Desse 

total, 61% sofreram a mutilação genital quando tinham 

entre cinco e dez anos de idade. Dentre as mulheres  que 

foram submetidas ao procedimento entre 1 e 14 anos de 

idade, 78% delas teve o procedimento realizado com um 

profissional da saúde ( 12% por doutores e 67% por en-

fermeiras). Em 2008, após uma jovem falecer vítima de 

complicações decorrentes do procedimento, o governo 

proibiu por lei a mutilação genital feminina. Apesar dis-

so, a maior parte da população apoia a prática, por ser 

parte da religião, majoritariamente islâmica. Assim, exis-

te a possibilidade da mutilação genital feminina voltar a 

ser legalizada no país, uma vez que vários deputados  a 

defendem. 

Direitos Humanos  
 
Os problemas de direitos humanos mais significativos no 

país  foram o uso excessivo da força pelas forças de 

segurança,incluindo torturas e homicídios;  deficiências 

no devido processo, incluindo o uso excessivo de prisões 

preventivas e o julgamento de civis em tribunais 

militares  ea supressão das liberdades civis. Outros 

problemas de direitos humanos incluem 

desaparecimentos; condições de prisão severas e prisões 

arbitrárias; limites à liberdade religiosa; violência, 

assédio e discriminação social contra mulheres, incluindo 

mutilação genital feminina e tráfico de pessoas.  

 

 

 


