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O País   
 
O Mali, formalmente conhecido como República do 
Mali, é um país situado na África Ocidental, limitado 
pela Argélia, Senegal, Burkina Faso, Mauritânia, Níger 
e Costa do Marfim.  Possui uma população 
de  17.467.108 habitantes, e uma área de  1.240.192 
km². Sua capital é Bamako, mas existem outras cida-
des de grande importância como Sikasso, Koutiala, 
Ségou, Kayes, Mopti e Gao. Em relação às etnias, o 
país é composto em sua maior parte pela et-
nia  Bambara, mas existem outras como a Fula e a 
Sarakole que possuem grande expressividade. Em 
termos numéricos, religião predominante é o Islamis-
mo (94,8%), seguido pelo Cristianismo (2,4%) e pelo 
Animismo (2%). Em termos econômicos, o Mali possui 
uma renda per capita de 670 dólares, está situado en-
tre os 25 países mais pobres do mundo, e tem uma 
renda dependente da mineração do ouro e da expor-
tação de produtos agrícolas. O país participa de im-
portantes organizações internacionais como a Organi-
zação das Nações Unidas para Alimentação e Agricul-

tura (FAO), Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Organização Internacional de Polícia Criminal 
(Interpol), Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) e Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). 
 
A Mutilação Genital Feminina 
 
No Mali, 89% das mulheres com idade entre 15 e 49 
anos já foram submetidas à mutilação genital femini-
na. Deste total, 98% ocorrem por parte do grupo étni-
co de maior prevalência no país (Bambara). Além dis-
so, 89% das mulheres são submetidas à prática entre 
zero e quatro anos de idade. Os tipos de MGF que 
prevalecem nesse país são o I e II.  96% dos procedi-
mentos são realizados por profissionais tradicionais. É 
importante ressaltar que o país não possui nenhum 

tipo de lei ou decreto que criminalize a MGF.  No en-
tanto, existem disposições no Código Penal que proí-
bem agressões e danos corporais graves, que podem 
cobrir esta prática. O Governo do Mali, no seu Plano 
Nacional para a Erradicação da MGF / FGC até 2007, 
afirmou que esta prática pode ser proibida nos termos 
dos artigos 166.º e 171.º do Código Penal, que abran-
ge os ataques voluntários ou ferimentos e os trata-
mentos experimentais nocivos, respectivamente.  
 
Direitos Humanos  
 
Apesar do acordo de paz assinado em junho de 2015, 

entre o governo, a plataforma das milícias do norte, e da 

Coordenação dos Movimentos de Azawad (CMA) os con-

flitos violentos continuaram na  região norte.  Além dis-

so, grupos terroristas que não fazem parte do acordo, 

promovem ataques violentos aos civis.  Os abusos contra 

civis cometidos durante confrontos violentos entre a 

plataforma e os combatentes CMA constituem o proble-

ma mais significativo dos direitos humanos.  Outros pro-

blemas de direitos humanos incluíram violação de mu-

lheres e violência doméstica contra e meninas; mutilação 

genital feminina e tráfico de seres humanos.  

 


