
O País 

A República da Costa do Marfim está localizada na parte 
ocidental do continente africano. Seu território é limitado 
pela Libéria, Guiné, Mali, Burkina Faso e Gana. A capital do 
país é Yamoussoukro. A Costa do Marfim possui uma popu-
lação de 23,7 milhões de habitantes. A língua oficial do país 
é o francês. O tipo de governo é uma república presidencia-
lista. Foi uma colônia da França no século XX até o ano de 
1960. Desde a sua independência, a situação política do 
país foi marcada por instabilidades - com golpes militares e 
eleições manipuladas. A economia do país é dependente da 
agricultura, sendo o maior produtor e exportador de cacau 
e um importante exportador de café. Também possui uma 
considerável taxa de exportação de petróleo. O PIB é apro-
ximadamente de US$34.65 milhões. Costa do Marfim parti-
cipa de organizações internacionais como o G-77, Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC), A Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), A Organização das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO), Interpol,  Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), O Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), entre outras. 

O CDH e o Estado 

De acordo com o CDH e outras organizações 
internacionais, os problemas em relação aos direitos 
humanos encontrados na Costa do Marfim se referem a 
abuso de força por parte das forças do governo, bem como 
abuso contra detentos e também execuções. Foram 
relatados casos de tortura contra indivíduos, apesar da 
prática ser proibida por leis.  Quando aos refugiados, o país 
concede asilo e proteção. No entanto, não há registros 
expressivos de concessão de asilo nos últimos anos. Até o 
ano de 2018, o país terá uma cadeira com poder de voto no 
CDH. 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

O país possui a maioria da população seguidora da religião  
muçulmana, com cerca de 40% da população. Adolescentes 
são obrigadas a se casar devido a tradições da sociedade, 
mas a prática da mutilação genital também é frequente. 
Apesar disso, o governo luta para que ela seja extinta.  O 
Estado garante direito a educação para todas as crianças, 
independentemente de seu gênero. 
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