
O país 
 
O país está situado no extremo sul do continente africano e 
tem, aproximadamente, 1.219,090 km de extensão e sua 
capital é Pretoria. África do Sul tem uma população de 
54.841.552 habitantes. Existem vários idiomas nativos no 
país, e também é falado inglês em alguns locais. Sua 
religião é bem diversificada, sendo entre elas os 
protestantes, metodistas, anglicanos, católicos, islâmicos e 
outros.  
 
O governo da África do Sul é uma República Parlamentar e 
seu atual presidente é o Matamela Cyril Ramaphosa, desde 
fevereiro de 2018. O país participa de várias organizações, 
entre elas: ONU, FAO, Interpol, FMI, UNESCO, etc.  
 
O país e o UNICEF  
 
UNICEF existe no país desde o fim do Apartheid, em mea-
dos de 1994, e continua com seu trabalho até então. Seu 
escritório fica na capital, Pretoria, porém, tem uma gama 
de parceiros em outros estados, governos, sociedade civil, 
entre outros.  
UNICEF África do Sul possui vários projetos, aos quais se 
desenvolvem dentro dos temas de: progresso e desafios, 
saúde na maternidade e da criança, educação e desenvolvi-
mento dos adolescentes, proteção das crianças, entre ou-
tros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O país e o Recrutamento de Crianças 
 
 
Em 1999 o país afirmou seu comprometimento de que ne-
nhuma criança seria usada diretamente ou indiretamente 
em conflitos armados, de acordo com o Comitê da ONU 
sobre os Direitos da Criança. Porém, houve um tempo em 
que um grande número de nascimentos não foram registra-
dos ou foi feito tardiamente e isso fez com que muitos jo-
vens fossem recrutados e não houvesse nenhum registro 
sobre os mesmos. Em 1994 a força armada tinha como ida-
de de voluntariado 17 anos de idade e apenas em 2002 que 
estabeleceu 18 anos como idade mínima para o recruta-
mento voluntário e treinamento militar.  
De acordo com o Relatório Global de Crianças Soldado de 
2004 não houveram denúncias sobre o uso de crianças sol-
dado, porém, existe um grande número de gangues no país 
ao qual utiliza jovens.  
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