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O País  
 
A Tunísia, oficialmente chamada de República da Tu-
nísia é um país africano, que faz fronteira ao norte e 
ao leste com o Mar Mediterrâneo, ao sudeste e ao sul 
com a Líbia e a oeste com a Argélia. É uma república 
parlamentarista dividida em 24 províncias. Túnez é 
sua capital, mas existem outras cidades de grande 
importância como Sfax, Sousse e Gabes. O país possui 
11,04 milhões de habitantes e conta com uma renda 
per capita de 4.230 $. Em relação aos indicadores soci-
ais, possui uma esperança de vida de 75, 8 anos, um 
crescimento populacional de 1,6% e IDH 0,721. O país 
é membro de organizações internacionais como a 
Organização das Nações Unidas (ONU), Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultu-
ra (UNESCO) e Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
 
A Mutilação Genital Feminina 
 
Não existem dados a respeito da mutilação genital 
feminina no país. A Tunísia é vista como um país rela-
tivamente avançado em termos de direitos das mu-
lheres. Além disso, a Tunísia tem manifestado, repeti-
damente,a sua vontade e dedicação ao cumprimento 
dos direitos humanos e direito das mulheres.  Para 
tanto, em 2014, foi redigida uma nova Constituição 
que  incluiu o artigo 46, que garante a "igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres para ter 
acesso a todos os níveis de responsabilidade e em 
todos os domínios" e uma representação justa em 
todos os órgãos eleitos. Em 2011, o governo interino 
anunciou a retirada de reservas para a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-
ção contra as Mulheres (CEDAW) . Além disso, para 
cumprir o seu mandato constitucional de eliminar a 
violência contra as mulheres, o governo tunisiano 
adotou o Plano Nacional de Ação para a Eliminação 
da Violência contra as Mulheres em 2013.  

 
No entanto, apesar dos imensos ganhos no papel, algu-
mas ONGs notaram a realidade contrastante das mulhe-
res tunisianas. Continua a existir um desequilíbrio signifi-
cativo entre os sexos na Tunísia. Além disso, as mulheres 
tunisianas continuaram a combater várias formas de vio-
lência e assédio. Com o ressurgimento das ideologias 
islâmicas na sociedade tunisiana de que  veem as mulhe-
res como cidadãos de segunda classe, a violência contra 
as mulheres está aumentando a cada dia. 

Direitos Humanos  
 
Os principais problemas em matéria de direitos humanos 
na Tunísia estão relacionados à violação dos de direitos 
de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e intersexuais 
(LGBTI), a lentidão das investigações e pocessos de 
alegação de abuso de direitos humanospor parte das 
forças de segurança. Existem, entretanto, outras 
violações graves como os obstáculos impostos à 
participação das mulheres na política e na economia, a 
corrupção e o abuso físico de prisioneiros.  
.  

 


