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A Geórgia localiza-se no sudoeste da Ásia, na fronteira 
com o Mar Negro, entre a Turquia e a Rússia. Entretanto, 
tal país se vê como parte da Europa, logo, geopolitica-
mente pode ser classificada como pertencente à Europa, 
ao Oriente Médio ou a ambos. O país possui uma área de 
69.700 km² e uma população de 4.504.000 habitantes. 
Sua capital é Tbilisi, mas possui outras cidades importan-
tes como Kutaisi (sede do parlamento), Rustavi e Suhu-
mi. Tem como forma de governo  uma república semi-
presidencial e como língua oficial o georgiano. A religião 
predominante é a Ortodoxa (oficial) que corresponde a 
83,4% da população, seguida pela Muçulmana (10,7%). 
No cenário econômico, as principais atividades econômi-
cas da Geórgia incluem o cultivo de produtos agrícolas 
como uvas, citrinos e avelãs; a mineração de manganês, 
cobre e ouro; e a produção de bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas.  A Geórgia participa de importantes organiza-
ções internacionais como a Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e  Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO). 

A Mutilação Genital Feminina 
 

A MGF não é uma prática generalizada e é geralmente 
proibida por lei. Em novembro, de 2016 a Defensoria 
Pública divulgou uma declaração confirmando casos 
de MGF em meninas menores de 18 anos em três al-
deias na parte oriental do país. A declaração explicou 
que a prática foi conduzida em domicílios e que a po-
pulação local não estava ciente dos riscos de MGF e 
possíveis complicações de saúde. O Ministério de As-
suntos Internos iniciou uma investigação, mas não 
encontrou evidência de crime. As autoridades forma-
ram um grupo de trabalho para resolver o problema.  
Não existem maiores informações à respeito das leis 
contra a MGF no país e  as convenções e tratados con-

denando essa prática que foram assinados pela Geór-
gia. 

      Direitos Humanos  

Os principais problemas de direitos humanos relata-
dos na Geórgia foram: deficiências no sector da justi-
ça, incluindo a pressão sobre o judiciário em casos 
selecionados; fraquezas nas instituições estatais, es-
pecialmente a supervisão parlamentar insuficiente das 
agências de aplicação da lei. Outros problemas inclu-
em mecanismos ineficazes para lidar com supostos 
abusos por parte dos agentes da lei, algumas condi-
ções precárias de prisão, reduzido espaço para o diálo-
go político nos meios de comunicação e restrições à 
liberdade de reunião e associação. A violência domés-
tica contra as mulheres, o casamento precoce, o tráfi-
co de pessoas, a discriminação contra pessoas com 
deficiência e os casos de intolerância social de mem-
bros de grupos minoritários também foram relatados. 
O governo vem tomando medidas para promover a 
responsabilização punindo os funcionários que come-
teram violações nas forças de segurança e em outras 
partes do governo, mas mantiveram-se as lacunas. 

   

 


