
O País 
 
A Tunísia, uma república semipresidencialista unitária, ofi-
cialmente República Tunisina é um país da África do Norte 
que pertence à região do Magrebe, sendo a língua oficial o 
árabe. É limitada ao norte e o leste pelo mar Mediterrâneo, 
através do qual faz fronteira com a Itália, ficando especial-
mente próxima da ilha de Pantelária e das ilhas Pelágias. 
Possui fronteira ocidental com a Argélia (965 km) e a leste e 
sul com a Líbia (459 km). A sua capital e maior cidade é Tú-
nis. A população total é de aproximadamente 11,11 milhões 
de pessoas. O PIB de 2015 foi de 43,02 bilhões de dólares e 
o IDH do mesmo ano foi de 0,725.  Integrada nas principais 
comunidades internacionais, a Tunísia faz igualmente parte 
da Liga Árabe, da União Africana e da Comunidade dos 
Estados do Sahel-Sahara. É Estado-membro da ONU e da 
OMC. 
 
CDH e o Estado 
 
Depois da revolução de 2011, uma série de grupos salafistas 
surgiram e, em algumas ocasiões, reprimiram violentamen-
te expressões artísticas que eles consideram como "hostis" 
ao islamismo. Algumas organizações não-governamentais 
têm se reconstituído e centenas de outras novas surgiram. 
Por exemplo, a Liga Tunisiana dos Direitos Humanos, a 
primeira organização de direitos humanos da África e do 
mundo árabe, operou sob restrições e intromissão do Esta-
do por mais da metade de sua existência, mas agora está 
completamente livre para atuar.  

 

 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
Um relatório do governo citou 601 casos relatados de vio-
lência contra crianças a partir de julho, o triplo do número 
relatado em 2013. O Ministério da Mulher, da Família e da 
Infância designou 21 psicólogos para tratar as vítimas e 
anunciou sua colaboração com a sociedade civil para pres-
tar maiores serviços às crianças vítimas de abrigos em So-
usse, Sfax e Túnis. De acordo com o ministro da Mulher, 
Família e Infância, o aumento do número de casos relata-
dos foi parcialmente devido a uma maior disposição das 
vítimas para denunciar abuso. A lei proíbe a pornografia 
infantil. Qualquer pessoa que tenha relações sexuais com 
uma menina menor de 10 anos está sujeita à pena de mor-
te. Qualquer pessoa que tenha relações sexuais com uma 
rapariga entre 10 e 15 anos esteja sujeita a seis anos de pri-
são. Se a vítima tiver mais de 15 anos e menor de 20 anos, a 
pena é de cinco anos de prisão, a menos que os indivíduos 
estejam casados. O código penal afirma que, se um homem 
tiver relações sexuais consensuais com uma menor, ele po-
de evitar as consequências legais ao se casar com a vítima. 
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