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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A Guiné, oficialmente reconhecida como República da Guiné, é um 
país localizado na África Ocidental, com uma área de 
aproximadamente 246 mil km² e uma população de cerca de 12 
milhões de habitantes. O tipo de governo é uma república 
presidencial, em que o chefe de estado é também o chefe de governo 
e a língua oficial é o francês. Em relação a religião, a Guiné tem cerca 
de 86% de seus habitantes muçulmanos, além de 8,9% de cristãos e 
4,4% de outras religiões. O país é considerado pobre, apesar de 
concentrar as maiores reservas mundiais de bauxitas e as maiores 
reservas de minério de ferro de alto valor, além de um grande 
potencial hídrico e agrícola. Seu PIB, por capita, é de 1.300 dólares. 
Algumas organizações as quais o país participa são: Organização 
Mundial do Comércio (OMC), Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
Fundo Monetário Internacional (FMI). 

 

A Mutilação Genital Feminina 

Embora a lei proíba a MGF, prevendo uma pena de prisão perpétua 
ou morte se a vítima morrer no prazo de 40 dias após o 
procedimento, além de multas, o país teve uma taxa de prevalência 
extremamente alta. A UNICEF informou que 96% das mulheres e 
meninas do país haviam sido submetidas ao procedimento, praticado 
em todo o país e entre todos os grupos religiosos e étnicos. A 
principal forma do procedimento feito é do tipo II (excisão), 
ocorrendo em quase 100% dos casos. O governo aumentou seus 
esforços para combater a mutilação genital feminina com o apoio da 
UNICEF e do Fundo das Nações Unidas para a População, por meio 
da criação de campanhas que integraram a população sobre os 
perigos da MGF. A polícia trabalhou com parceiros da campanha para 
implementar a lei, e o governo fez várias declarações contra a 
prática. 

 

Direitos Humanos 

A Guiné não possui proteções constitucionais fortes no 
que tange os direitos civis e políticos, uma vez que é uma 
república democrática constitucional nos primeiros 
estágios de uma transição de décadas de um governo 
autoritário, ainda existindo resquícios dessa época. 
Assim, restrição à liberdade de imprensa, corrupção em 
todos os níveis de governo, tráfico de pessoas são 
problemas sérios no país. Além disso, a violência e 
discriminação contra mulheres e meninas, incluindo 
abuso sexual e mutilação genital feminina violam direitos 
humanos internacionalmente reconhecidos. 

 

 

 

 

 



 

 


