
 

 

O País  

A Costa do Marfim, oficialmente reconhecida como República 
Democrática da Costa do Marfim, tem como forma de governo 
uma república presidencial, em que o chefe de estado é também 
o chefe de governo. Se localiza na África Ocidental e faz 
fronteira com o oceano Atlântico, Burkina Faso, Gana, Guiné, 
Libéria e Mali. Possui aproximadamente 322.500 km² de área em 
que boa parte de suas terras são utilizadas para produção 
agrícola. Sua população é de cerca de 500 milhões de 
habitantes, abrangendo uma diversidade étnica muito grande. A 
economia da Costa do Marfim é fortemente dependente da 
agricultura e atividades a ela conectadas e seu PIB, por capita, 
U$ 3.600. Algumas organizações as quais o país participa são: 
Organização das Nações Unidas (ONU), União Africana (UA), 
Organização Internacional da Francofonia (OIF). 

 

A Mutilação Genital Feminina 

Estima-se que 38% da população feminina, de 15 a 49 anos de 
idade, foi submetida à prática de mutilação genital feminina, 
devido a razões étnicas e religiosas. Destas, mais da metade 
foram circuncidadas quando tinham entre 0 e 4 anos, realizadas 
por pessoas que estão tradicionalmente atribuídas a essa 
função. A principal forma praticada é a do tipo II (excisão).  
Desde 1998 existem leis específicas e penalidades para a MGF, 
em que prevê que o dano à integridade do órgão genital de uma 
mulher por remoção total ou parcial, excisão, dessensibilização 
ou por qualquer outro procedimento será punível com prisão de 
um à cinco anos e uma multa considerável. Além disso, uma 
série de divulgações foram feitas junto a Organizações 
Internacionais, como a UNICEF, Cruz Vermelha e Associação 
Internacional para o Desenvolvimento na África (AID-Afrique), 
para conscientizar a população a reconhecer os perigos dessa  

 

prática. Considerando a mutilação genital feminina como uma 
forma de violar esses direitos e sendo um grande problema para o 
país, o governo criou uma lei proibindo especificamente a MGF. 
Durante um evento para marcar o Dia Internacional de Tolerância 
Zero para a MGF, Euphrasie Kouassi Yao, ministra da Promoção da 
Mulher, Família e Proteção da Criança, disse que o governo estava 
começando a perseguir pessoas que ordenaram e assistiram as 
práticas através de uma implementação mais eficaz da lei 
existente. 

 

Direitos Humanos 

A Costa do Marfim não possui proteções constitucionais muito 
fortes para assegurar direitos civis e políticos. O país garante o 
direito ao voto e a expressão, mas a discriminação, a agressão 
sexual e violência contra mulheres e crianças e a incapacidade 
do governo em alguns casos de fazer cumprir o Estado de 
Direito violam direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos. Contudo, o governo tem se esforçado na 
tentativa de reverter tal situação.  
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