
 

 

O País  

O Sudão, reconhecido oficialmente como República do Sudão, 
possui como forma de governo uma república presidencial. Se 
localiza no nordeste da África, fazendo fronteira com o Mar 
Vermelho, Chade, Egito, Eritreia, Etiópia, Líbia, Sudão do Sul e 
República Centro-Africana. Sua área territorial é de 
aproximadamente 1 milhão de km², com uma população 
estimada em 37 milhões de habitantes. A guerra civil que 
ocorreu no ano de 2011 trouxe sérios problemas para a 
economia do Sudão, visto que perdera três quartos da sua 
produção de petróleo devido a separação do Sudão do Sul. O 
setor petrolífero havia impulsionado grande parte do 
crescimento do PIB do Sudão desde o ano de 1999, e possui 
agora um PIB, por capita, de U$ 4.500. Algumas organizações as 
quais o país participa são: União Africana (UA), Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Fundo Monetário Internacional (FMI), 
entre outros. 

 

A Mutilação Genital Feminina 

No Sudão, a mutilação genital feminina tem sido uma ação 
integrante do sistema social. Cerca de 87% da população 
feminina foi submetida ao procedimento, fazendo com que o 
Sudão fique entre os 10 países que mais praticam a MGF no 
mundo todo. A pressão exercida por toda sociedade de ser 
considerada uma tradição que deve ser passada de geração para 
geração é muito grande, principalmente dos mais velhos. A 
maioria das circuncisões ocorreram entre meninas de 5 e 9 anos 
de idade e foram realizadas principalmente profissionais de 
saúde, o que mostra o quão difusa e aceita a prática é no país. 

 

 

 

Como não existem leis nacionais que proíbam a MGF, para 
tentar reduzir a prevalência desse problema, o governo fez das 
campanhas de conscientização pública uma prioridade. Em 
2008, o Conselho Nacional de Bem-Estar da Criança, com o 
apoio da UNICEF lançou a estratégia nacional para abolir a MGF 
no Sudão até 2018. Além disso, concordou com um programa 
de três anos com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), o Fundo das Nações Unidas para a População 
(UNFPA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) para tentar 
acabar com a mutilação genital feminina. Como resultado, 86 
novas comunidades declaram manter suas meninas longe da 
realização dessa prática.  

Direitos Humanos 

O Sudão não possui proteções constitucionais fortes para 
assegurar direitos civis e políticos. Durante a guerra civil 
ocorrida no país, o governo não conseguiu resguardar o Estado 
de Direito dos indivíduos. Violência sexual, abuso infantil, 
utilização de crianças-soldados, tráfico de pessoas e mutilação 
genital feminina são casos recorrentes no país e violam direitos 
humanos internacionalmente reconhecidos. Com relação a 
MGF, não existem leis nacionais que proíbam a prática, mas em 
2008 o governo lançou uma campanha a fim de erradicar tal 
procedimento até o ano de 2018.  
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