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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A República do Iêmen é uma república, que atualmente está com o 
governo em transição, com a constituição que provê por um 
presidente, um parlamento e um judiciário independente. O Iêmen 
do Norte se tornou independente do Império Otomano em 1918 e 
três anos depois adotou uma orientação marxista. O êxodo de 
centenas de milhares de iemenitas do sul para o norte contribuiu para 
duas décadas de hostilidade entre os estados. Os dois países foram 
formalmente unificados como República do Iêmen em 1990. O país 
está localizado no Oriente Médio e faz fronteira com Omã e Arábia 
Saudita, além de ser banhado pelo Mar Arábico, Mar vermelho e 
Golfo de Áden. Sua área total é de 527,968 km² e tem uma população 
de mais de 27 milhões de pessoas, sendo 99% desta mulçumana, 
como o PIB de 52,050 bilhões de dólares e IDH de 0,498, considerado 
baixo. A República do Iêmen participa de algumas organizações 
internacionais como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 

A Mutilação Genital Feminina 

No Iêmen uma a cada cinco mulheres passaram pela mutilação 
genital feminina, isto é, cerca de 19% das mulheres entre 15 e 49 
anos de idade. Entre as mulheres aproximadamente 75% acreditam 
que a prática deve acabar. Em algumas áreas costeiras influenciadas 
por práticas culturais do Corno de África, como Mahara e Hudaydah, 
os praticantes de MGF teriam supostamente submetido a até 90% 
das mulheres à este procedimento. Em 2012, a UNICEF informou que 
97% dos procedimentos ocorreram em casa e encontraram o tipo 2 
(remoção parcial ou total do clitóris e dos pequenos lábios), com e 
sem excisão dos grandes lábios, em 83% dos casos estudados. A lei 
não proíbe a mutilação genital feminina, embora uma diretriz 
ministerial de 2001 tenha proibido a prática em instituições 
governamentais e instalações médicas. O Comitê Nacional de 
Mulheres e o Ministério de Doações e Orientação Religiosa 
forneceram um manual para líderes religiosos sobre problemas de 
saúde das mulheres, incluindo as consequências negativas para a 
saúde da mutilação genital feminina. Apesar de toda a campanha de 
conscientização, o país ainda está atrasado na abordagem do 
problema. 

Direitos Humanos  

Os problemas de direitos humanos mais significantes são 
a violência cometida por vários grupos, instituições 
estatais fracas que permitem o desprezo generalizado 
pelas regras do direito e a incapacidade dos cidadãos de 
escolher seu governo através de eleições livres e justas. 
Outros abusos de direitos humanos incluem mortes, 
desaparecimentos, sequestros e uso excessivo da força e 
da tortura por forças de segurança e vários grupos 
militantes. Além disso, temos tratamentos ou punições 
cruéis, desumanas e degradantes, más condições de 
prisões, violações nos direitos de privacidade dos 
cidadãos, limites na liberdade de expressão, imprensa, 
movimentos e assembleias, restrições na liberdade de 
religião – principalmente para membros da comunidade 
Bahai -, corrupção, violência e discriminação contra 
mulheres, crianças, pessoas com deficiências e minorias. 
Há também o uso de crianças soldados, restrições nos 
direitos trabalhistas, tráfico de pessoas e trabalho 
forçado. A impunidade é persistente no país. 

 

 



 

 


