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 Camarões é um país localizado na África Central que possui 
475.440 km².  A população desse país é jovem, sendo  que 
60% dos  camaronenses  possuem menos de 25 anos, a ex-
pectativa de vida desse país é baixa devido a ocorrência de 
várias doenças, em principal a AIDS e o HIV.  A capital desse 
país é a Yaounde e o governo é uma República Presidencial. 
Tal país também recebe inúmeros refugiados da República 
Centro Africana e há uma despreparo por parte do governo 
em auxiliar esses indivíduos .  
A economia desse país é bem diversificada  apresentando 
petróleo gás, madeira, alumínio, agricultura, mineração, 
etc.  Camarões faz parte de várias Organizações Internacio-
nais - em média 53 - entre as quais podemos citar: Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD), Organização das  Nações Unidas para Educa-
ção, a Ciência e a Cultura  (UNESCO), dentre outras.   
 

 Camarões e o UNICEF  

 O UNICEF Camarões apresentou um programa de quatro 
pilares para o ano de 2018. Esses são: construir um ambien-
te de proteção e apoiar a construção da paz na comunida-
de; prevenir e responder à exploração violenta de crianças; 
aumentar o acesso a serviços básicos; e fortalecer os siste-
mas de preparação e resposta a emergências. O UNICEF 
reconhece que a falta de serviços básicos faz com que as 
crianças/jovens se tornem mais vulneráveis, sendo assim, 
ele pretende apoiar o Governo para fortalecer a qualidade 
da prestação de serviços ao nível da comunidade, desenvol-
vendo mecanismos comunitários de saúde e melhorando 
na qualidade da educação.  Em adição, o UNICEF pretende 
dar atenção e voz as crianças da comunidade para que se 
possa reconstruir as ligações e relações nas mesmas.  

   

Camarões  e o Recrutamento de Crianças     

Esse país possui uma relação com o grupo armado nigeriano 
- Boko Haram - que recruta crianças como soldados. Em 
2016, Camarões teve aproximadamente 21 atentados suici-
das envolvendo crianças. Esse país adotou uma lei de anti-
terrorismo que conferiu às forças de segurança amplos po-
deres de prisão e detenção dos indivíduos associados ou 
recrutadas pelo Boko Haram, houveram varias prisões de 
adultos e também de crianças. Nesse contexto, as autorida-
des cometeram violações aos direitos das crianças, já que as 
mesmas deveriam ser encaminhadas para agencias de pro-
teção infantil.  

  


