
O País 
 
O Egito ou República Árabe do Egito é um país situado no 
nordeste da África, cuja capital é Cairo. Ele faz fronteira 
com Sud~o, Líbia e Israel, além de ser banhado pelo Mar 
Vermelho e pelo Mediterr}neo. Permaneceu sob controle 
brit}nico por muitas décadas e se tornou independente 
após a Segunda Guerra Mundial. Possui uma populaç~o de 
aproximadamente 91,51 milhões de habitantes, seu PIB é 
de $330,8 bilhões, e sua economia est| voltada 
principalmente para o comércio de petróleo, g|s natural e 
carv~o, além do setor agrícola e do turismo. O Egito é um 
país democr|tico, apesar de seu regime governamental ser 
criticado por possuir algumas características autorit|rias, 
como a censura { imprensa. O país faz parte das Nações 
Unidas (ONU), da Organizaç~o Internacional do Trabalho 
(OIT), dos Associados Mediterr}neos para a Cooperaç~o, da 
Organizaç~o Mundial de Saúde (OMS), da Organizaç~o 
Mundial do Comércio (OMC), e v|rias outras. 
 
O CDH e o Estado 
 
O Egito é marcado por crimes de ódio contra crist~os, 
porque a maior parte da populaç~o egípcia é muçulmana, e 
uma pequena parcela segue o cristianismo. Nesse sentido, 
o país fere os direitos humanos, uma vez que n~o pune os 
respons|veis e cria limitações para a express~o da fé crist~. 
O país é contr|rio { livre imprensa e tem desfeito grupos de 
jornalistas críticos ao governo. Além disso, o Estado proíbe 
o casamento gay, porém n~o criminaliza associaç~o 
homoafetiva, apesar de censurar homossexuais, 
influenciando no aumento da discriminaç~o desses grupos. 
O assédio sexual, especialmente contra mulheres e 
meninas é outra violaç~o dos direitos humanos que 
também é frequente, juntamente com a mutilaç~o genital 
feminina. O país é membro recente do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU. 
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
A circuncis~o feminina constitui uma das maiores violações 
dos direitos humanos das crianças no Egito, j| tendo 
acometido 75% das meninas de 15 a 17 anos, apesar de ser 
uma pr|tica proibida por lei. A falta de acesso { educaç~o, 
especialmente para meninas egípcias é também uma esfera 
da cultura que fere os direitos humanos no país, 
juntamente com a pr|tica de abusos sexuais contra crianças 
abandonadas, muitas vezes pela falta de infraestrutura nas 
famílias. Muitas s~o também submetidas a uso forçado de 
narcóticos. 

 

Dossiê 

 
República  

Árabe do Egito 

POR CDH 2017 INFORMAÇÕES 


