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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

Os Emirados Árabes Unidos está situado no Oriente Médio, faz 
fronteira com Omã e Arábia Saudita e têm como área total 
aproximadamente 84 mil km². Sua população é de cerca de 6 milhões 
de pessoas, sendo composta, em grande parte, por imigrantes, e sua 
língua oficial é o árabe. Possui como forma de governo uma 
federação de monarquias, em que suas divisões administrativas são 
divididas em sete emirados. A religião oficial do país é islamismo, 
cerca de 76% da população, mas existem grupos minoritários de 
cristãos e judeus. Os Emirados Árabes Unidos têm uma economia 
aberta com uma renda por capita elevada (67.700 dólares) e um 
superávit comercial anual considerável, sendo sua principal fonte 
econômica o petróleo e o gás natural. Algumas organizações as quais 
o país participa são: Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Liga Árabe 
e Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

A Mutilação Genital Feminina 

Não existe uma lei específica relacionada a mutilação genital 
feminina nos Emirados Árabes Unidos, embora o Ministério da Saúde 
proíba hospitais e clínicas de realizar o procedimento. Embora a MGF 
seja banida desses locais, algumas tribos a veem como uma 
obrigação e, portanto, têm suas meninas circuncidadas por meios 
tradicionais. Além de tribos locais realizando a prática, como o país é 
composto majoritariamente por imigrantes, trazem consigo de seus 
países de origem, o tradicionalismo ligado a mutilação. Nos Emirados 
Árabes Unidos o estupro é criminalizado e punível por morte com 
bases no código penal. No entanto, é aceitável que homens usem de 
meios físicos, incluindo violência, com suas esposas e membros de 
sua família. Em geral, o governo não aplica as leis de abuso 
doméstico efetivamente e, por isso, o problema continua. O governo, 
junto com organizações sociais, procura aumentar a conscientização 
da violência doméstica, conduzindo seminários, programas 
educacionais, simpósios e conferências. 

Direitos Humanos 

Os Emirados Árabes Unidos não possuem proteções 
constitucionais fortes no que tange os direitos civis e 
políticos. Os três maiores problemas de direitos humanos 
foram a incapacidade dos cidadãos de escolherem o seu 
governo em eleições periódicas livres e justas, limitações 
às liberdades civis e detenções sem acusações. Além 
disso, o abuso doméstico e a violência contra as mulheres 
continuaram a ser problemas, violando direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos. Outros problemas são 
a falta de transparência do governo, a brutalidade da 
polícia, a interferência do governo com direitos de 
privacidade – incluindo prisões e detenções por 
comentários e posts na internet -, e falta de 
independência judicial. 

 

 



 

 


