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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

O sultanato de Omã é um país localizado no Oriente Médio, que faz 
fronteira com a Arábia Saudita, Iêmen e Emirados Árabes Unidos. 
Tem seu lado leste todo na costa: é bordeado pelo Mar Arábico e pelo 
Golfo de Omã. Sua área é de 309,500 km² e sua população é de mais 
de 3 milhões de pessoas, na qual cerca de 40% são imigrantes. A 
forma de governo adotada pelo país é uma monarquia absoluta. Em 
relação a religião, o país tem cerca de 86% de muçulmanos, mas 
existem também minorias católicas (6,5%), hindus (5,5%) e budistas 
(0,8%). É fortemente dependente de petróleo, recurso que está em 
queda no país, que gera 84% das receitas públicas e tem o PIB de 
66,889 bilhões de dólares. Além disso, tem o IDH de 0,796, o que é 
considerado elevado. Omã participa de algumas organizações 
internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 

A Mutilação Genital Feminina 

Apesar de ser uma tradição cultural muito forte em Omã, não 
existem dados oficiais sobre a quantidade de casos de MGF no país. 
Entretanto, estudos não oficiais estimam que cerca de 78% da 
população feminina foram vítimas da prática. Um estudo do 
Ministério da Saúde, em 2010, reportou que homens e mulheres, de 
todas as idades, aceitam a MGF amplamente, principalmente em 
áreas rurais. No sul do país, especificamente na região de Zufar, o 
procedimento é conduzido em recém-nascidos e envolve a 
clitoridectomia total ou parcial (tipo 1 definido pela OMS). No 
restante do país, a mutilação genital feminina consiste em um corte 
menor feito no clitóris (tipo 4).  Existe uma legislação específica para 
a mutilação genital feminina no país. É proibida a prática em 
hospitais e clínicas, mas não é explicitamente banida. A Comissão 
Nacional de Direitos Humanos junto ao Ministério do 
Desenvolvimento Social trabalhou para que, no 2014 Child Law, a 
MGF fosse proibida como uma prática tradicional. O problema é que 
tal lei não descreve os tipos de práticas. Assim, no final de tal ano, 
nada foi feito para educar os cidadãos sobre a nova lei ou sobre os 
efeitos prejudiciais do procedimento. O Sultanato de Omã ratificou 
várias convenções internacionais condenando a mutilação genital 
feminina incluindo a Declaração Universal de Direitos Humanos, a 
Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação 
contra mulheres, entre outros.  

Convenção para a Eliminação de todas as formas de 
discriminação contra mulheres, entre outros. 

Direitos Humanos  

O Sultanato de Omã tem como principais problemas de 
Direitos Humanos a falta de instituições políticas com 
autoridade legislativa, os limites na liberdade de discurso, 
assembleia e associação e restrições na sociedade civil 
independente. Outras preocupações têm a ver com a falta 
de inspeções independentes de prisões e centros de 
detenção, maus tratos a prisioneiros e detentos, proteção 
insuficiente das vítimas de violência doméstica e 
sociocultural, a discriminação contra a mulher e uso de 
trabalho forçado. O governo continua a reprimir os 
blogueiros dissidentes e os ciber-ativistas, detendo e 
aprisionando temporariamente aqueles que criticam 
publicamente os funcionários públicos e / ou a política do 
governo. O governo de Omã reconheceu a existência da 
mutilação genital feminina e a necessidade de eliminá-la. 

 



 

 


