
O País  

O Afeganistão é um país situado ao sul da Ásia e tem apro-
ximadamente 652.230 km² e muitos recursos naturais, tais 
como petróleo e gás natural. A sua capital é o Kabul. Tal 
país apresenta uma diversificação étnica evidente, sendo 
que as ultimas pesquisas realizadas reconhecem 14 grupos 
étnicos diferentes, o bilinguismo também está muito pre-
sente entre essa população. A religião predominante é a 
mulçumana, que representa 99% das praticas religiosas do 
país. A população desse país não possui uma longa expec-
tativa de vida já que somente 2% alcançam os 65 anos ou 
mais, a idade média da população é de 18 anos e para cada 
1000 nascimentos ocorrem em média 110 mortes, o que 
demonstra uma elevada mortalidade infantil. As crianças 
desse país apresentam  uma defasagem na alfabetização, a 
média de estudo é até os 11 anos, quando ele ocorre,   ade-
mais, dados mostram que é a partir dos 15 anos que as cri-
anças aprender a ler  e a escrever. Além disso, esse país 
também apresenta uma desnutrição presente entre as cri-
anças, já que 25% das mesmas estão abaixo do peso. Esse 
país faz parte de diversas Organizações Internacionais, tais 
como: ONU, UNESCO, FAO, UNHCR.  

Afeganistão e o UNICEF   

O UNICEF  desempenha um papel essencial na busca pela 
preservação das crianças no Afeganistão, em notas divulga-
das ela pede para que as crianças sejam protegidas e sub-
metidas as “zonas de paz”. Além disso, uma medida mais 
recente e significativa foi a assinatura do Plano de Ação, do 
Governo Afeganistão com as Nações Unidas, para impedir 
e cessar o recrutamento e uso de crianças soldados pelas 
instituições e grupos rebeldes. Algumas medidas essenciais 
foram estipuladas para que esse Plano pudesse ser efetivo, 
tais como o estabelecimento de unidades de proteção in-
fantil, regulamentação da verificação de idade nos recruta-
mentos da ANSF, investigação e repressão de casos de re-
crutamento, etc.  Todos esses fatores adotados pelo UNI-
CEF possuem o intuito de  erradicar as violações aos direi-
tos das crianças que são cometidas nesse país. 

O Afeganistão e o Recrutamento de Crianças   

O Afeganistão é um dos países que ainda apresenta um 
elevado recrutamento de crianças como soldados, além 
disso esse país também utiliza as crianças em ataques suici-
das.  O recrutamento de crianças começou a ocorrer quan-
do o atual governo e forças internacionais destituíram o 
regime do Talibã. Elas têm sido usadas em ações militantes 
com explosivos e vigilância, além de possuírem o papel de 
buscar informações sobre tropas rivais. A Polícia Nacional 
Afegã (ANP) e três grupos armados, incluindo forças Tali-
bãs, estão registrados como instituições que perpetuam o 
uso de crianças como soldados de acordo com o relatório do 
Secretário-Geral da ONU. Esses recrutamentos são realiza-
dos informalmente e vários fatores subjacentes ajudam 
nessa informalidade, tais como os procedimentos inade-
quados para a verificação de idade, os poucos registros de 
nascimento e ainda a facilidade de se falsificar documentos 
de identidade, todas essas ações fazem perpetuar o uso de 
menores nas Forças Nacionais de Segurança Afegã (ANSF). 
Diante dessa situação, a detenção ilegal das crianças conti-
nua a ser denunciada, assim como a tortura e os maus tra-
tos.   
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