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O País  
 
A República Federal da Somália, comumente denomi-
nada Somália, é um país que se localiza no Corno da 
África, fazendo fronteira com o Quênia ao sul, com a 
Etiópia a sudoeste e com o Djibuti ao norte. O país, 
cuja capital é Mogadíscio, conta com uma área 
de 637.700 Km² e com uma população de 8 milhões de 
pessoas. É considerado o país o único país africano 
com homogeneidade étnica, com a etnia Somali sen-
do maioria no país. No sul, habitam minorias Bantu 
(fruto do antigo comércio com escravos) e árabes. No 
âmbito econômico, a Somália possui uma economia 
desarticulada, tendo completado em 2011 a substitui-
ção da moeda somali anterior à independência da 
região. Seu PIB per capita é de $600, apresenta uma 
exportação média de 300 milhões de dólares e impor-
tação de 798 milhões de dólares segundo expectativas 
de 2006. O país participa de importantes organizações 
internacionais como Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização 
Internacional de Polícia Criminal (Interpol).  
 
A Mutilação Genital Feminina 
 
De acordo com dados da UNICEF de 2013, 98% das 

mulheres da Somália com idade entre 15 e 49 anos 

foram submetidas à mutilação genital feminina. A 

maior parte das mulheres (82%) é submetida ao pro-

cedimento entre os cinco e os nove anos de idade. No 

país predomina o tipo III ( correspondente à 63% do 

total). Na Somália existe uma lei que criminaliza a 

MGF, mas nem sempre é respeitada, uma vez que a 

prática já está enraizada na sociedade e a maior parte 

da população a aceita. Além disso, em Puntland 

(região autônoma da Somália) existe um decreto islâ-

mico que impede a MGF.  

Direitos Humanos  
 
O Governo Federal da Somália se constituiu em 2012, 
tendo Hassan Sheikh Mohamud como presidente. A 
região do Vale do Rio Juba bem como outras áreas da 
parte centro-sul do país estavam sobre controle do grupo 
terrorista al-Shabaab. Conflitos durante o ano 
envolvendo o governo, as milícias, a Missão da União 
Africana na Somália (AMISOM) e al-Shabaab resultaram 
em morte, ferimentos e deslocamento de civis. Nesse 
período, os principais abusos dos direitos humanos 
incluíram assassinatos de civis por parte das forças de 
segurança somalis, al-Shabaab e assaltantes 
desconhecidos. A violência e a discriminação contra 
mulheres incluindo estupro e mutilação genital feminina. 
Outras violações importantes estão relacionadas com o 
uso de crianças como soldados e torturas. 
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