
O País 

A República Democrática do Congo está localizada no 
centro do continente africano, fazendo fronteira com o 
Sudão so Sul, República Centro-Africana, Congo, Angola, 
Zâmbia, Tanzânia e Uganda. Sua capital é Kinshasa. A 
população do país é aproximadamente 81 milhões de 
habitantes. A língua ofiicial é o francês, devido à 
colonização belga, que foi estabelecida a partir do ano de 
1908. O Congo se tornou independente no ano de 1960 e 
passou a ser chamado de República do Congo, mas 
somente em 1997 se tornou uma democracia. O PIB do país 
é estimado em US$ 39,82 bilhões, e a composição 
econômica do país é voltada para serviços, indústria e 
agricultura, respectivamente. A República Democrática do 
Congo faz parte de organizações internacionais como a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), A Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), O Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR), Interpol, entre outros. 

O CDH e o Estado 

De acordo com o CDH e outras organizações 
internacionais, a  situação dos direitos humanos no Congo é 
bastante precária. Apesar das leis proibirem a tortura, 
existem relatos. Principalmente de pessoas detidas. Há  
também informações do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) de um elevado número de crianças  
soldados na República Democrática do Congo. O Congo 
possui uma cadeira com direito a voto no CDH até o fim do 
ano de 2017 

 

 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

Existem na República Democrática do Congo casos de 
práticas tradicionais que ferem os direitos humanos. Muitos 
jovens menores de 18 anos -  principalmente do sexo 
feminino - foram forçados  a se casar, muitas vezes pelos 
próprios pais. O governo se posiciona contrário a essa 
prática cultural, por isso foram criadas leis que proíbem o 
casamento forçado ou antecipado. Devido a questões 
culturais, o índice de meninas  que possuem  acesso a 
educação é pequeno. A UNICEF  relatou o aumento de 
violência sexual contra crianças em regiões do país 
relacionadas as práticas tradicionais nocivas. De acordo 
com a organização,  os agressores acreditavam que  a 
prática poderia fornecer proteção contra morte em 
conflitos. Além disso , existem casos de mutilação genital 
feminina no país. O governo  criminaliza essas práticas e 
prevê prisão e  multas aos  acusados. 
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