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     A República Árabe do Egito é um país localizado no nordeste africano, ligando este continente
ao Oriente Médio, e possui como capital a cidade de Cairo. Sua história recente compreende a
independência egípcia do Império Britânico em 1922, com o país conseguindo sua liberdade total
apenas em 1952, quando houve uma revolução que derrubou a monarquia e instaurou o regime
republicano. Em 1967 o país participou da Guerra de Seis Dias e apenas cinco anos depois se
envolveu também com a Guerra de Yom Kippur. 

Panorama histórica dos Direito Humanos

      Em 1952, após os militares retirarem o rei Farouk do poder, foram restringidas todas as formas
de protesto no país. Sob o governo de Anwar Sadat e seu sucessor Hosni Mubarak, foram
gradualmente eliminadas as garantias sobre direitos sociais e econômicos da população, como
saúde e educação gratuitas, assim como uma contínua exclusão de seus direitos civis e políticos.
Já no início da década de 80 foi instaurado no país um estado de emergência, que dura até o
período da Conferência, e que segundo críticos do governo seria uma estratégia de conter
opositores. Ao longo desta mesma década houveram diversas denúncias de restrições à liberdade
de expressão da mídia local, fraude ou ausência de eleições e repressão de greves. No início da
década de 90 foram denunciados também detenções sem mandato e prisões em massa e durante
as guerras do Golfo e do Iraque foram repreendidas qualquer expressão pública anti guerra.
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

   Durante a conferência a posição egípcia se aproxima principalmente dos demais países
orientais que vão contra a universalidade dos direitos. Sua visão é contra a criação do Alto
Comissário, argumentando, por exemplo, que o nome deveria ser repensado, tendo em vista que
remete ao período colonial de muitos países que foram colônias europeias (as metrópoles
geralmente enviavam “Altos Comissários” para ter grande controle das colônias). Outro
argumento utilizado é que, caso fosse criado, a função do ACNUDH deveria ser apenas a de
implementação das políticas de Direitos Humanos criados pelos Países-Membros da organização
e não a formulação de tais políticas. Como forma de defender seu pensamento, o Egito se aliou no
debate em questão com delegações de países como China, Cuba, Iraque, Índia e Indonésia, sendo
esse, um grupo de países que em grande medida se opôs historicamente à criação do ACNUDH,
inclusive nas negociações de Viena.


